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Ten Geleide,

Sedert 1971 functioneert binnen de Juridische Faculteit van de Katholieke Uni- 
versiteit te Nijmegen het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis van Nederland 
na de Tweede Wereldoorlog. Het CPG was een initiatief van wijlen Prof. Mr. F.J.F.M. 
Duynstee, die van oordeel was dat het werk van Van Welderen Rengers en Oud voort
gezet moest worden door een wetenschappelijk verantwoorde beschrijving van de 
na-oorlogse kabinetten.
In februari 1977 verscheen het eerste deel, dat een beschrijving van het kabmet- 
Schermerhorn-Drees bevat. In 1986 verschijnt vermoedel.ijk het tweede deel, dat 
het kabinet-Beel tot onderwerp heeft. In afwachting van do noodzakelijk geoor
deelde uitbreiding en herstructurering van het CPG, verzorgden de medewerkers van 
het CPG tal van publicaties over deelonderwerpen uit de naoorlogse parlementaire 
geschiedenis.
In october 1982 besloot het kabinet-Van Agt III in zijn laatste zitting de be
nodigde aanvullende middelen ter beschikking te stellen met als belangrijkste voor
waarde dat het CPG een meer nationaal karakter zou krijgen. Inmiddels zijn twee 
jaar verstreken van onderhandelingen en overleg en mag verwacht worden dat de 
herstructurering van het CPG in 1985 haar beslag krijgt.
Sedert 1980 voegt het CPG aan de jaarlijkse verslaggeving een bundel "Politiek(e) 
Opstellen" toe, bij wijze van voorproef en ter illustratie van de veelzijdige aard 
van het werk. De auteurs hopen aldus een bijdrage te leveren aan het streven naar 
belangstelling te kweken voor de parlementaire geschiedenis en voor het functio
neren van onze democratische instellingen. Dit jaar is een bijzondere bijdrage 
aan de bundel opstellen toegevoegd. Op mijn uitnodiging heeft Z.E.Admiraal 
Waloejo Soegito, ambassadeur van de Republiek Indonesië bij het Koninkrijk der 
Nederlanden, zijn verhaal vol herinneringen aan de onafhankelijkheidsstrijd 
van Indonesië - waarover in "Politiek(e) Opstellen" vanuit de Nederlandse ge
zichtshoek is geschreven -,dat hij heeft gehouden bij de presentatie aan hem 
van het boek "Indië verloren, rampspoed geboren", willen afstaan voor deze 
bundel opstellen. Voor zijn medewerking ben ik de ambassadeur zeer erkente
lijk.
Het CPG spreekt zijn dank uit jegens allen, die zich op enigerlei wijze inge
spannen hebben voor het Centrum, hetgeen in het bijzonder geldt voor de hoog
leraren C. Kortmann, Manning en Moorman van Kappen, die bereid waren als lid 
van de Algemene Wetenschappelijke Leiding hot CPG bij te staan.

Namens het CPG, 
Dr. P.P. Maas
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EMBASSY OF THE 

REPUBLIC OF INDONESIA 

THE HAQUE

His Exellency Minister Deetman,
Distinguisched Audience,
Ladies and Gentlemen,

It is indeed a pleasure for me to receive the first 
publication of this book entitled "Indie verloren ramspoed 
geboren” written by Dr. Peter Maas, Director of the centre 
for Parliamentery History at the Catholic University of Nij
megen, assisted by Drs. Hans van Oerle, which I am sure it 
will enlarge the knowledge of the readers concerning what 
has happened in Indonesia during those periods.

At the same time I was asked by the writers to give 
a brief history of Indonesia about "The role of the Indone- 
sian army TNI during the revolution as guardian of the re
volution", which I think it's very interesting to r.ote si nee 
this subject is indirectly interrelated with the book I have 
just mentioned.

Ladies and Gentlemen,
Let me explain frankly and freely to you what is meant by the 
National Struggle in Indonesia, is the struggle of the Indo- 
nesian Nation to defend and to give substance to its Indepen- 
dence since it was proclaimed on August 17, 1945. Consequently, 
the scope of the National Struggle is parallel to the history 
of the Republic of Indonesia, wibh the first, giving more stress 
on the aspect of struggle.

The situation faced by the Indonesians after the Pro- 
clamation was full of imponderables. On one side there was 
the fact that the Japanese Empire had lost the War and had 
surrendered to the Allies.



- 2 -

But its military forces stationed in Indonesia could be 
said to be still intact. Furthermore at the time of their 
capitulation they received an order from the Allies to 
maintain the status quo, which from our interpretation 
meant that Indonesia remained a colony.

On the other side the Allies even had won the war, 
but its forces had not yet entered Indonesia, and domes- 
tically the Indonesian National Leaders had to face of 
establishing independence over the whole national terri- 
tory of Indonesia from Sabang to Merauke. The governmen- 
tal instfciments of power to be establised every where.

Ladies and Gentlemen,
Facing such situation, the leaders led by Soekarno and 
Hatta stipulated a policy of diplomacy, but that policy 
did not have the support of the younger leaders at that 
time. In accordance with the policy and strategy of di
plomacy, the national leaders made streneous efforts to 
build an 'image' of peace-loving and democratic nation to 
the outside world, especially to the Allies, to avoid 
accusation to be called a "militarist", "fascist" or 
"extremist", and the like.
That was the reason why they would not immediately form 
an army but only that the so called a People’s Security 
Board or Badan Keamanan Rakyat, knownas BKR, which had 
a local character and indeed had only the task to maintain 
law and order locally.

On the contrary, the youths, who were not contect 
with such idea, adopted two different attitudes : part 
of them decided 1to make the best of it’ and joined the 
BKR at their respective localities; they made those BKR 
units the instrument of State power and utilized them to
capture weapons and government buildings from the Japanese, 
Another part ot the youth formed so called "Struggle Units" 
which had both a military and political character and con- 
sider themselves also as freedom-fighters.
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The BKR units were formed at the end of August 1945, 
and during the following months the national leaders already 
realised,that it was indeed impossible to have a government 
without an apparatus of power. That was why on October 5th, 
1945, the formation of the People's Security Army (TKR) 
as regular army was decided whereas the nucleus of the TKR 
were the freedom fighters of the BKR, with members of the 
"struggle units” in addition.
It was not long before the British forces under the Al lied 
Forces Netherland East Indies conunand (AFNEI) began to land 
including the elements of the Netherlands East Indies Civil 
Administration, knownas NICA who wanted to re-establish a 
colonial regime in Indonesia.
So, armed clashed occurred every where as the result of a 
conflict of opinion on who had de jure authority in Indonesia, 
the Indonesian or the Dutch.
Therefore, the IndonesianArmy which formed only recently, 
already had to confront three armed forces simoultaneously, 
e.g. Japanese, British, and the Dutch forces. The severest 
enccunter to be known throughout the world was the battle 
of Surabaya, where the inexperienced Indonesians had to fight 
one veteran British division reinforced with on brigade.
The battle of Surabaya had very large implications. Because of 
it, Indonesian independence became international issue and 
hit the headlines all over the world.
After the battle of Surabaya and after several other had raged 
all over our country down till its remotest corners, the na
tional leadership continued its policy and strategy of diplo- 
macy, although now with the boeking of an armed forces and the 
direct opponent in this respect was the Dutch which main 
objective at that time was:
The consolidation of its military and administrative power m  

Indonesia with the protect ion of the Allies.

Ladies and Gentlemen.
The Negotiations between the Republic of Indonesia and the 
Dutch were continued, until finally an agreement the so-called 
Linggajati Agreement had been reached on Marcb 25t.h, 1947.
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While holding discussions with the Republic, the Dutch con- 
tinously strengthened their military potential and after 
feeling themselves strong enough, they considered the time 
had arri'ved to attack the regions under the control of the 
Republic of Indonesia.

!
Under the pretense that the Republic had given its 

own interpretation to the Linggajati Agreement, the Dutch 
gave an ultimatum, but the Government of the Republic did 
not want to submit itself to intimidation, and rejected the 
ultimatum.

So, on July 21th, 1947 the Dutch Army launched its 
military action against the Republic of Indonesia. Theysuc-
ceeded in breaking through the lines of the Indonesian Na-

1)tional Army or TNI, but they were unable to destroy our 
forces who were still within the territory officially 
occupied by them; there they formed the socalled 1isolated’ 
pockets of resistance.

By the large-scale attack of Dutch, once again the 
Indonesian case burst upon the international forum, now 
even more violent than during the Battle of Surabaya. India 
and Australia raised their voice at the United Nations and 
tried to return the Dutch Army to its base-line by a reso- 
lution of the Security Council. As a result of the Renville- 
Agreement between the Republic and the Dutch, the Indonesian 
National Army units in the 1isolated-pockets1 behind the 
Dutch lines in West Jawa had to be writhdrawn, mostly to 
Central Jawa.

Ladies and Gentlemen .
History repeats itself, during the period after the Lingga
jati Agreement was signed the Dutch looked for a pretex to 
attack the Republic again. Likewise, after the Renville 
Agreement legalized the fruits of their agression, they feit

1 ) :T.N. 1. :Tent ara Nasiona.1 Indonesia
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themselves ready to complete the destruction to the Repu
blic by force of arms.

So, on December l9th, 1948 the Dutch army attacked 
again and occupied Jogyakarta with their paratroopers.
But this time the TNI was ready with a doctrine wich was 
suited to meet the conditions. The evacuated troops were 
sent back to their 'pokects'; wellkown of this period was 
the Long March of the Siliwangi Division, moving back in- 
t' O West Jawa to embark uu a p.uerilla warfart*.

Systematically the Dutch communication lines were 
being attacked, so that the enemy troops were compelled 
to be stretched very thinly to protect their convoys along 
the routes. Because of this, the garrison in the cities 
had to be reduced? this made them weak and vulnerable for 
attacks by the TNI.

Wellknown was the attack of March lst, 1949 against 
occupied Jogyakarta under the command of Lieutenant Colonel 
Soeharto (now the President of the Republic of Indonesia). 
Hearing about the successes of the TNI, the world knew that 
the Dutch claim that the TNI was already destroyed, that 
the Republic was no more, proved to be false.

Last but not least, after the interference of the Uni
ted Nations to compell both sides into negotiations, the Roem 
Royen Agreement was reached, followed by the Round Table Con
ference in the Hague on December 27th, 1949 resulting the 
socalled 'Transfer of Sovereignty' , which we consider as the 
recognation by the Dutch of Indonesian Sovereignty over Indo
nesia comprising the whole area of the former Netherland East 
Indies, except Irian Java.

Ladies and Gentlemen.
The war of Independence had ended and new period had arrived. 
Without any foreign aid in the form of arms or troops, the
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Indonesian people mci^ded the TNI played an importent role 
especially during the decisive moment had succeeded in main- 
taining their independence.

Thank you for your attention.

The Hague, 13th, December 1983.

WALOEJO SOEGITO
Ambassador of the Republic of 
Indonesia to the Kingdom of the 
Netherlands.
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Ho l gratiebeleid terzake van de doodstraf 

H _Inleiding

Terwijl van oorsprong een “recht om genade voor recht te doen gelden, een 
gunstbewijs van de Soeverein" is het gratierecht thans in de moderne
staat een regeringshandeling, waarvoor de minister, die het Koninklijk Be- 
.lui t betreffende gratieverlening contrasigneert, doorgaans de minister 
'•'in Justitie, verantwoordelijk is^. De gratieverlening betreft de gehele 
-■1 ' jede*’ 11 e l i i ke opheffing van de straf rechte], i jke gevolgen van een vonnis.
Vr ï] aLgenieon wordt aangenomen, dat zij slechts op individueel aangewezen 
veroordeelden kan worden toegepast, en dan met grote terughoudendheid, omdat zij 
inbreuk maakt op het hoofdprincipe, dat de straf moet worden ondergaan.

Na afloop van de Tweede Wereldoorlog werden rechterlijke macht en overheid 
geconfronteerd met de oplegging, respectievelijk tenuitvoerlegging, van de 
doodstraf. In het commune strafrecht was deze straf reeds lang afgeschaft, 
terwijl zij in het militaire strafrecht nog wel voorkwam, maar, behoudens 
eenmaal in de meidagen van 1940, niet meer was toegepast. Het besluit bui
tengewoon strafrecht van 1943 voerde de doodstraf in terzake van "politieke
delinquenten”, veroordeeld door de bijzondere rechtspleging wegens het be-

2)gaan van bepaalde misdrijven tijdens de Tweede Wereldoorlog . Voor de 
Kroon, i.c. koningin en minister van Justitie, rees daarbij de vraag in hoe
verre van het gratierecht gebruik zou worden gemaakt ten aanzien van Neder
landers en Duitsers, die doorqaans zeer ernstige misdrijven op hun geweten 
hadden.
In onderstaand opstel zal worden nagegaan welk gratiebeleid terzake van de 
doodstraf de achtereenvolgende ministers van Justitie ontwikkelden en welke 
rol het parlement in de controle van dat beleid speelde. Daarbij zal de na
druk liggen op de periode 1948-1952, waarin de meeste Duitse oorlogsmisda
digers op gratie werden beoordeeld, onder wie de "vier van Breda": Lages,
Aus der Fünten, Fischer en Kotalla. In een nabeschouwing zal een vergelij
king getrokken worden met het gratiebeleid van minister van Justitie Van 
Agt in 1971-1972.

1) P. Oud, Het constitutioneel recht van het koninkrijk der Nederlanden, 
deel II, p. 351.

2) A. Belinfante, In plaats van bijltjesdag, 1978, p. 26 en p. 542/543.
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gratiebeleid 1946-1948

In december 194b zag minister van Justitie Kolfschoten (KVP) zich voor het 
et-ri't gesteld voor het probleem van de tenuitvoerlegging van onherroepelijk 
geworden doodvonnissen, naar aanleiding van de processen tegen Blokzijl en 
Mussert^ . Hoewel Kolfschoten de doodstraf voor bepaalde politieke delin
quenten gerechtvaardigd achtte, diende de tenuitvoerlegging zijns inziens 
slechts in beperkte mate plaats te vinden. Aangezien eind 1945 nog niet 
duidelijk was in hoeverre de rechterlijke macht zichzelf beperkingen zou 
opleggen bij liet veroordelen tot de doodstraf, achtte de minister het nood- 
.-.akelijk een algemene beleidslijn betreffende de gratiëring voor de komende 
laren vast. te leggen. Daartoe liet hij ten departemente een nota opstellen 
welke, begin 1946 door de ministerraad aanvaard en aan de koningin voorge- 
legd, de parlementaire geschiedenis inging als "de richtlijnen voor de gra
tie van de doodstraf”.
In deze richtlijnen werd enerzijds de principiële aanvaardbaarheid van de 
doodstraf voor de allerzwaarste misdrijven verdedigd en anderzijds het bij
zonder belang van de toepassing van het gratierecht, gezien het onherstel-

4)bare karakter van de straf, onderstreept . De gerechtigheid eiste niet 
een groot aantal terechtstellingen, De voorkeur werd uitgesproken 
voor enige tientallen boven enige honderdtallen. De minister bepleitte 
uitvoeria een bijzondere teruahoudendheid bij de tenuitvoerleaaina.
Do ri.chtli.inen onderscheidden vier categorieën van Nederlandse politieke 
dolinquenten;waarin do doodstraf beperkt zou kunnen worden ten uitvoer aelead:
1) de voornaamste leiders der NSB, 2) degenen die dienstneming bij de vijand
hadden bevorderd of geleid, 3) de kampbeulen, en 4) verraders van medeburgers. 
Begin 1947 werden de richtlijnen aangevuld met een vijfde categorie betreffende 
de ter dood veroordeelde Duitsers, die op ruime schaal oorlogsmisdaden hadden 
georganiseerd, uitgelokt, of persoonlijk gepleegd.

D e z e " c r i t e r i a "  bleken echter in de praktijk nauwelijks enig houvast te bie
den, nu zij, zoals Belinfante aantoont, berustten op een feitelijk gebrek-

5)kige analyse van tijdens de bezetting begane feiten . Als verklaring hier
voor kan gelden, dat de richtlijnen tot stand kwamen op een moment, dat de

TT*F. Duynstee, J. Bosmans, Het kabinet Schermerhorn-Drees, p. 227.
4) A. Belinfante, t.a.p., bijlage p. 568-579. Alleen indien het staatsbe

lang zulks zeer bepaaldelijk eiste, mocht tot toepassing van de dood
straf worden overgegaan.

5) A. Belinfante, t.a.p., p. 547 en p. 559.
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bijzondere rechtspraak haar werkzaamheden nauwelijks had aangevangen, zodat 
de gevallen waarin de uitoefening van het gratierecht een rol zou kunnen spe
len moeilijk konden worden voorzien. Alleen het numerieke criterium van enige 
tientallen terechtstellingen gaf een duidelijke richtlijn. Voor het overige zou 
het persoonlijk oordeel van koningin en minister van Justitie bij individuele 
gratiebeoordelingen doorslaggevend zijn.
Ofschoon de praktische betekenis van de richtlijnen gering was, speelden 
zij bij de verdediging van het gratiebeleid in het parlement een belangrijke 
rol, doordat de achtereenvolgende ministers van Justitie bij de parlemen
taire verantwoording volstonden met een beroep op hun handelen conform de 
richtlijnen, die vanwege hun interne karakter niet gepubliceerd werden, ondanks 
herhaald verzoek vanuit de Kamers. Minister van Maarseveen stelde in 1947 ter 
motivering van deze weigering, dat verdachten zich bij publicatie op deze 
richtlijnen tijdens de berechting zouden kunnen beroepen b). Aangezien de 
ministers zich op deze wijze konden verschuilen achter de geheime richtlijnen, 
werd als het ware een rookgordijn opgetrokken rond het gratiebeleid van de 
doodstraf, en bleef een parlementaire verantwoording grotendeels achterwege.
In de periode 1946-1948 ten tijde van het kabinet-Beel toonde minister van 
Justitie Van Maarseveen zich evenals zijn voorganger Kolfschoten voorstan
der van een beperkte tenuitvoerlegging van de doodstraf. In de loop van 
1946/1947 ontstond evenwel in de besluitvorming ernstige vertraging, welke 
niet ongemerkt aan het parlement voorbijging. De minister deelde de Kamer 
mede daarvoor geheel zelf verantwoordelijk te zijn: Op de achtergrond hier-

7)van zei hij niet verder te kunnen ingaan: "de internis non judicat praetor" . 
Daaruit kon afgeleid worden dat koningin en minister intern verdeeld waren 
over het te voeren gratiebeleid. Uit de monografie van Belinfante blijkt, 
dat koningin Wilhelmina zich verzette tegen een ruime hantering van hetg \
gratierecht
Niettemin vonden onder verantwoordelijkheid van Van Maarseveen in de rege
ringsperiode van koningin Wilhelmina 22 executies plaats, terwijl in de pe
riode 1946-1948 in totaal 59 doodstraffen bij wege van gratie verwisseld

9)werden in levenslange of tijdelijke gevangenisstraffen . Slechts één executie 
betrof een Duitse oorlogsmisdadiger, hetgeen het gevolg Was van het feit,

6) A. Belinfante, t.a.p., p. 544/545.
7) A. Belinfante, t.a.p., p. 549/550.
8) A. Belinfante, t.a.p., p. 550.
9) HTK 1959-1960, Aanhangsel p. 2106/2107, en A. Belinfante, t.a.p-, p. 556.
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dat de berechting van Duitse oorlogsmisdadigers door verschil van opvatting 
t.u:;son regen ng en bijzondere raad van cassatie over de wijze van berechting 
pas laat op gang kon komen10*. De gratieverlening, respectievelijk executie 
v.m ter dood veroordeelde Duitsers, in totaal 14, vond derhalve grotendeels 
plaats in de periode 1948-1952, in de eerste jaren van de regeringsperiode 
van koningin Juliana, onder verantwoordelijkheid van de kabinetten Drees I,
II en III.

ters_Wijers en_Stru^cken 1948-1951.

J.n het eerste kabinet-Drees, waarin Wijers Van Maarseveen op Justitie op
volgde, bleef het departement van Justitie voorbehouden aan de KVP. De 
nieuwe minister deelde de Kamer bij de begrotingsbehandeling van 1948 mede, 
dat het beleid van voorgaande kabinetten zou worden voortgezet^^. Dat hield 
in, dat voltrekking van de doodstraf met "zeer grote matiging" zou
plaatsvinden, nu redenen van staatsbelang een ruime tenuitvoerlegging on
gewenst maakten, en dat publikatie van de interne richtlijnen achterwege moest 
blijven. Duidelijk bleek dat een gering aantal executies centraal stond in 
het gratiebeleid. De kritiek op deze klaarblijkelijk grootscheepse omzet
ting van doodstraffen in gevangenisstraffen kwam voornamelijk van de klei
nere frakties, te weten ARP (Terpstra), CHU (Van der Feltz), W D  (Molenaar) 
en CPN (Stokvis). Zij betreurden het dat de gratie kennelijk geen hoge uit
zondering was en dat het zwaartepunt in de berechting verlegd was van de 
onafhankelijke rechter naar de regering, en zij waarschuwden de minister 
voor een slap beleid, dat tekort zou doen aan het rechtsgevoel van het Ne
derlandse volk*^.
In 1949 bleek uit mededelingen van de minister in de Kamer, dat inderdaad 
in een groot deel, namelijk 2/3, van de gevallen gratie was verleend. Afge
zien van de afgevaardigde Stokvis reageerde het parlement nauwelijks. Ken
merkend voor deze terughoudende opstelling van het parlement moge zijn het 
betoog van PvdA-woordvoerster mej. Tendeloo, die zich niet wilde begeven 
in een bespreking van de juistheid van het beleid, nu het "een recht van 
de kroon" was, hoewel ook zij ongerust was dat langzamerhand de animo uit
de bijzondere rechtspleging begon te verdwijnen, juist nu de allerzwaarste

13)gevallen werden berecht

10) Vgl. hierover A. Belinfante, p. 485-489.
11) HTK 1948-1949, p. 623.
12) HTK 1948-1949, p. 620, HEK p. 459, 487.
13) HTK 1949-1950, p. 1133.
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In het voorjaar van 1950 legde minister Wijers om gezondheidsredenen zijn 
ambt neer. Met ingang van 10 juli 1950 volgde Struvcken hem oo, de vierde 
KVP'er op rij, die^gestalte moest geven aan het gratiebeleid. Ot> dat moment 
was het grootste deel (+ 120) van de doodstraffen op gratie beoordeeld. Het
aantal executies bedroeg 37, waarvan één onder verantwoordelijkheid van de

• . . 14)minister van Justitie ad interim, Van Maarseveen, plaats vond . De nieuwe
minister zou niettemin in de resterende kabinetsperiode te maken krijgen 
met een "restant" van de zwaarste Duitse oorlogsmisdadigers, wier doodvon
nissen in deze periode onherroepelijk werden, waaronder de later aldus be
kend geworden "vier van Breda": Lages, Aus der Fünten, Fischer en KotSlla15*. 
Alvorens het gratiebeleid van minister Struvcken te bespreken, dient in dit 
verband allereerst verwezen te worden naar de onroen van Z.H. de Paus bij 
de opening van het Heilige Jaar eind 1949, om een grootmoedig gebruik te 
maken van het gratierecht ten aanzien van politieke delinquenten. Naar aan
leiding van vragen van het kamerlid Welter (KNP) sprak de ministerraad zich 
uit over deze barmhartigheidsoproep van de Paus. Mede met het oog op moge
lijke bezwaren vanuit niet-katholieke kringen in het land, besloot de raad 
op voorstel van de premier in het antwoord te benadrukken dat het gratie
beleid geen wijziging onderging, temeer aangezien het beleid zich reeds 
lang kenmerkte door matiging van straffen^*.
Niettemin zal de pauselijke oproep de katholieke minister Struycken op zijn 
minst niet onverschillig hebben gelaten. Zowel uit zijn beschouwingen in 
het parlement als uit zijn concrete handelen liet de bewindsman, anders dan 
zijn voorgangers, duidelijk blijken dat zijn geweten en religieuze overtui
ging een belangrijke rol speelden bij de gratieverlening. Dat onderstreepte 
bovenstaande stelling, dat niet zozeer de richtlijnen, maar veeleer het 
persoonlijk oordeel doorslaggevend was.
De minister verklaarde eind 1950 in de Tweede Kamer, dat ook hij vond dat 
thans barmhartigheid moest worden betracht en hij hield de Kamer op open
hartige wijze het volgende voor: "een doodvonnis ten uitvoer leggen is tel
kens opnieuw een geweldige beslissing, omdat dit zo iets onherroepelijks is 
en men zich als mens zo klein voelt in de beoordeling van een ander mens, 
wanneer men voor deze beslissing komt te staan". Het niet ten uitvoer leg
gen van een doodvonnis moest men zijns inziens dan ook niet zien als een

14) Vgl. voor deze cijfers HTK 1949-1950, V.V. p. 10, HTK 1959-1960, Aan
hangsel p. 2106-2107, KHA 1949-1950, p. 8736, en C. Rüter, Enkele as
pecten van de strafrechtelijke reactie op oorlogsmisdrijven en misdrij
ven tegen de menselijkheid, diss. 1973, p. 129.

15) Vgl. het overzicht bij C. Rüter, t.a.p., n. 130.
16) HTK 1949-1950, Aanhangsel p. 101 en Notulen ministerraad 27-2-1950.
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aantasting van een vonnis, maar men moest het bezien vanuit een gevoels
sfeer, waarbij voor de overheid andere elementen naar voren kwamen- Ener
zijds liet men zien dat iemand de doodstraf had verdiend, maar anderzijds 
had men zulk een eerbied voor het leven, dat men de doodstraf niet ten uit— 
voer legde. De minister verwees naar de bijbelse parabel van de
verloren zoon, die, hoewel hij alles verspeelde, bij thuiskomst door zijn 
vader werd verwelkomd, terwijl zijn oudere broer werd verloochend. Daar
uit bleek volgens de bewindsman, dat het recht nooit tot vollediqheid kon

17)worden gebracht, wanneer ook niet het element van de liefde werd gezocht 
Men kan zich afvragen, of deze beschouwingen niet in feite een pleidooi 
tegen de tenuitvoerlegging van de doodstraf inhielden, waarbij aangetekend 
moet worden dat de toepassing van de parabel van de verloren zoon op oor
logsmisdadigers, die de zwaarste commune delicten in grote aantallen op 
hun geweten hadden, op z'n zachtst uitgedrukt weinig gelukkig voorkwam. 
Doordat de Kamer evenwel onnieuw grotendeels in gebreke bleef te reageren 
op deze zeer vergaande uitlatingen, kon de minister aan het einde van de 
begrotingsbehandeling voldaan constateren, dat "... ik bij mijn optreden 
het tuintje van Justitie in uitstekende staat heb gevonden...., en dat het
een genoegen is in deze razende wereld in dat rustige tuintje te kunnen

18)werken aan de kleine en grote stekjes, die daar uitgeplAnt zijn”
Het tuinieren zou evenwel voor deze minister van korte duur zijn. Op 24 ja
nuari 1951 kwam het kabinet-Drees I namelijk ten val en de bewindsman keer
de niet terug in het gereconstrueerde kabinet-Drees II. Maar voordat het 
kabinet demissionair werd, gaf Struycken nog eenmaal concreet gestalte aan 
bovenstaande overwegingen, toen hij in januari 1951 aan drie Duitse oorlogs
misdadigers en een Nederlander gratie verleende van de doodstraf. Onder 
hen bevonden zich Aus der Fünten, de leider van "die Zentralstelle für 
jüdische Auswanderung", over wie de bijzondere raad van cassatie in haar 
arrest overwoog, dat hij op stuitende wijze een persoonlijke rol gespeeld 
had bij de deportatie van joodse Nederlanders en daarbij een "ontstellende 
onbarmhartigheid en gevoelloosheid" had getoond, en Fischer, leider van het 
"Judenreferat" te Den Haag, die blijkens het arrest getuigde van "een ont
stellende wreedheid" jegens zijn talloze slachtoffers, onder wie ouden van
dagen, zieken en kinderen. Beiden waren in belangrijke mate medeverantwoor-

19)delijk voor de moord op meer dan honderdduizend joodse Nederlanders

17) HTK 1950-1051, M.v.A., p. 24, p. 901.
18.) HTK 1950-1951, p. 906-
19) Vgl. Stokvis HTK 1950-1951, p. 1742, Terpstra, p. 1749 en KHA 1950, 

p. 8857/8858.



- 13 -

Tijdens de ambtsperiode van Struycken had geen enkele executie plaatsgevon- 
ien, hetgeen een breuk met het beleid van voorgaande ministers betekende. 
Aangenomen kan worden dat zijn aftreden niet samenhinq met het gratiebeleid, 
w i t  het archief-Romme blijkt slechts, dat (in)formateur Romme voor een re
constructie van het kabinet-Drees het ontreden van een aantal nieuwe minis-

20)t.ers noodzakelijk achtte, waarvan o.a. Struycken het slachtoffer werd 
In het tweede kabinet-Drees bezette voor het eerst sinds de tweede wereld-
oorloa niet de KVP, maar de CHU, in de persoon van Mulderije^het departe-

. . 2 1 ) ment van Justitie

llatie-Stokvis mei 1951

De aratieverlening aan Fischer en Aus der Fünten schudde het Nederlandse 
volk en in tweede instantie de volksvertegenwoordiging wakker. Plotseling 
besefte men tot welke consequenties dit in alle anonimiteit gevoerde gra
tiebeleid had geleid. De verontwaardiging in het land was groot, onder an
dere tot uitdrukking gebracht door het verenigd verzet en de joodse kerkge
nootschappen en in dag- en weekbladen.
Het parlement liet de zaak aanvankelijk opnieuw on zijn beloop. Deels was 
hieraan debet de kabinetscrisis, welke op 15 maart eindigde met de benoe
ming van het tweede kabinet-Drees. Op 22 mei, ruim vier maanden na de gra
tieverlening, vond op initiatief van CPN-kamerlid Stokvis een interpellatie 
plaats over het gratiebeleid . Nu daarenboven de contrasignerende minister 
niet langer ter verantwoording te stellen was, kon deze interpellatie voor
namelijk gekarakteriseerd worden als mosterd na de maaltijd .
Niettemin kreeg het parlement de gelegenheid zich uit te spreken over het 
gevoerde én nog te voeren gratiebeleid. Daarbij viel wederom op dat kri
tiek op het gratiebeleid, in het bijzonder ten aanzien van Aus der Fünten 
en Fischer, voornamelijk afkomstig was van de kleinere frakties. Mr. Benno 
Stokvis, advokaat te Amsterdam en bekend publicist, oordeelde vernietigend over 
het gevoerde beleid. De toezegging van de "Londense" regering, dat "snel, 
streng en rechtvaardig" zou worden recht gedaan, was niet verwezenlijkt. 
Integendeel, Stokvis sprak van een uit kwalijke humaniteitsoverwegingen 
gesproten barmhartigheidspolitiek, die een smadelijke devaluatie van het 
begrip gerechtigheid had teweeggebracht en een ontoelaatbare interventie 
van de overheid in de bijzondere rechtspleging betekende. De rechter was

20) Archief-Romme, kabinetsformatie 1951, ARA.
21) Aanvankelijk zou het PvdA-karaerlid Donker minister worden.
22) HTK 1950-1951, p. 1741-1759 en 1774.
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roods bui t. enge woon vergevingsgezind en voorzichtiq geweest, doordat hij 
i.loirit.:; in + 140 gevallen in hoogste aanleg de doodstraf had uitgesproken.
Hot 'iraiiebeleid was voLkomen in nevelen gehuld geweest, met name door 
vato -jronden als "do redenen van staatsbelana", een nieuw caoutchouc-begrip 
tor frustrenncï der gerechtigheid, en het niet publiceren van richtlijnen, 
die zijns inziens de rechterlijke macht in geen enkel opzicht konden bin
den, zodat publicatie de onafhankelijkheid der rechterlijke macht geens
zins zou aantasten. Behalve van Stokvis kwam zware kritiek van de zijde 
van Terpstra, Gerbrandv (beiden ARP) en Van der Feltz (CHU). Het hoge per
centage gratiëringen (67%) was huns inziens in strijd met het instituut 
der gratie, dat een pure exceptie, een individueel, uitzonderlijk correc
tief on de rechtspleging was. De mede door deze kamerleden ondersteunde 
moties-Stokvis, waarin 1) teleurstelling werd uitgesproken over de grati- 
oring van Aus der Fünten en Fischer c.s., en 2) oublicatie van de richt
lijnen gevraagd werd, werden evenwel door een ruime kamermeerderheid ver
worpen. Met name de twee grootste kamerfrakties, KVP en PvdAr wezen een 
veroordeling van liet gratiebeleid en publicatie der richtlijnen van de 
hand.
In schril contrast met het voorgaande stond de opvatting van de KVP, ten 
deze vertegenwoordigd door Verhoeven, in het dagelijks leven letterkundige en
directeur van een toneelacademie. Zijn weinig deskundig betoog funderend op bij
belcitaten en citaten uit Russische en Engelstalige literatuur benadrukte 
hij de "goddelijke" rechtsnorm der barmhartigheid tegenover zondaars en 
misdadigers, onder andere met de woorden: "Christus heeft gezegd: gij hebt 
gehoord dat tot de ander is gezegd: oog om oog, tand om tand. Ik echter 
zeg: wie zijn broeder haat, is een moordenaar". Ook beriep hij zich op de 
slachtoffers van oorlogsmisdadigers met de woorden: "de doden kunnen zich 
niet verweren, ook niet in hun barmhartigheid .... wij geloven dat zij 
naar normen van goddelijk recht, dat is mede in barmhartigheid, zouden 
vonnissen". In meer juridische bewoordingen voegde KVP-fraktievoorzitter 
Romme hieraan toe, dat een kameroordeel over het gratiebeleid niet moge
lijk was, omdat de Kamer geen voldoende kennis van zaken had inzake de 
verschillende gratieverleningen.
Ook de PvdA wees, middels haar fraktievoorzitter Donker, om deze reden een 
kameruitspraak over het gratiebeleid van de hand, te meer daax deze uit
spraak zonder staatkundige betekenis zou zijn, nu de gratieverleningen 
onder verantwoordelijkheid van het vorige kabinet waren geschied. Wel
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merkte Donker op dat er bij de bijzondere rechtspleaing fouten qemaakt 
waren, met name door de iate berechting van de ergste misdaden. Daarnaast 
bracht hij oen met het oog op de toekomst een nieuw element in de discussie, 
namoljjk het probleem van de gratie van de levenslange gevangenisstraf.
Immers, na verloop van tijd (doorgaans 12 a 15 jarenP.B.) kon de levenslange 
>,'oyanq̂ ni s s t r a f worden vervangen door gevanaenisstraf van benaalde duur,
.•o,Jat ter dood voroordeelden na lanqere of kortere duur zouden vrijkomen.
In verband met deze zijns inziens onwenselijke consequentie, diende Donker 
een motie in, waarin de Kamer haar bezorgdheid uitsprak over deze mogelijk
heid. De motie werd met slechts de stemmen van 22 KVP'ers tegen door de 
Kamer aangenomen.
Minister Mulderijenam de verdediging van het gratiebeleid van zijn voor
gangers (.’) ter hand, daarbij kernachtig en zakelijk redenerend, zonder 
de toepassing van bijbelse axioma's. Hij constateerde allereerst, dat 1) er 
geen algemene volksovertuiging was met betrekking tot de toepassing van 
de doodstraf, dat 2) de Nederlandse bevolking zeker niet op ruime schaal 
de tenuitvoerlegging van de doodstraf eiste, en dat 3) een zekere conti
nuïteit in het gratiebeleid noodzakelijk was om het dienstbaar te doen 
zijn aan de rechtspleginq.
Hij merkte op dat de gratie van de doodstraf altijd reeds uit de gewone 
sfeer der gratie gebleven was geweest, zodat van een aantasting van de 
rechterlijke macht in deze geen sprake was. Mulderij benadrukte dat de mi
nister inderdaad ten volle verantwoordelijk was voor het gratiebeleid dat 
naar buiten echter niet gekend werd door de interne richtlijnen, maar 
door de individuele gratiebesluiten. Daarbij aanvaardde hij de verantwoor
delijkheid voor het beleid van zijn voorgangers met de woorden: "immers, 
het ambt (van minister, P.B.) is in de continuïteit der vervulling één en 
ondeelbaar".
De minister achtte de casuïstiek der gevallen veel belangrijker dan de tel
kens weer in discussie gebrachte richtlijnen, waaruit hij afleidde dat het 
parlement volledig mede-verantwoordelijk was voor de ontwikkeling van het gratie
beleid. Immers, de volksvertegenwoordiging had zich in 1947 uitgesproken voor 
een zeer beperkte tenuitvoerlegging van de doodstraf en vervolgens had het beleid 
zich onder haar ogen ontwikkeld. Voor teleurstelling was thans dan ook geen 
plaats. Tenslotte behandelde minister Mulderijede motie-Donker. Ofschoon 
hij het "van groot belang" achtte "de stem van het Nederlandse volk te 
horen", kon het betreffende vraagstuk, dat pas in de "verre toekomst" zou
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snelen, niet aan hem worden voorgelegd, temeer omdat hij zijn opvolgers
terzake niet kon binden.
Met meer overtuigingskracht dan zijn voorgangers verdediade Mulderij aldus 
het beleid van die voorgangers. Een nolitiek conflict bleef achterwege, 
vooreerst omdat de direkt verantwoordelijke minister was afgetreden en 
daarnaast omdat de twee grootste frakties, KVP en PvdA, het beleid steun
den, althans niet wensten te beoordelen. Overigens zou de interpellatie 
een geheel andere wending hebben kunnen nemen, indien een ministerswisse- 
ling niet had plaatsgevonden. Met name de opstellincr van de W D  en in mindere 
mate de PvdA, geeft aanleiding voor deze veronderstelling. De betekenis 
van de motie-Donker was zeer gering, omdat zij enerzijds geen oordeel uit
sprak over het gevoerde beleid en anderzijds geen bindende betekenis kon 
hebben voor toekomstige kabinetten.

5)__Het_î r_̂ iĵ Ĵ._ei_d_van__de_ ministers Mulderije en Donker,. 19151-1952.._________

Op instigatie van premier Drees stelde de ministerraad op 28 mei 1951 aan de
23)hand van een notitie van minister Mulderij het gratiebeleid aan de orde 

Met name de PvdA-ministers drongen erop aan terughoudend te zijn met be
trekking tot de zeer vergaande gratiepolitiek bij politieke delinquenten.
Minister In 't Veld constateerde zelfs een denaturatie van het gratierecht.
De minister-president bracht de raad in herinnering dat hij destijds met de 
richtlijnen van Kolfschoten akkoord was gegaan, maar dat hij nooit had kun
nen denken dat deze zo ruim zouden worden toegepast. Ook overigens 
(gratie van gevangenisstraffen, P.B.) was men zijns inziens wel heel ruim 
geweest met gratieverlening. De premier vreesde dan ook, dat men te goed
gunstig over de dikwijls zeer ernstige misdaden zou oordelen.
Uit deze beschouwingen viel een duidelijke vermaning in de richting van mi
nister Mulderij met het oog op het resterende gratiebeleid af te leiden.
Dat beleid kenmerkte zich in de periode 1951-1952 door voortzetting van het 
beleid vóór de ambtsperiode van Struycken. In deze periode werden nog 6 
doodstraffen bij wege van gratie omgezet in levenslang, waaronder 5 Duit
sers, terwijl in drie gevallen, waaronder één Duitser, executie volgde.
Bij de parlementaire verantwoording viel eveneens enige verandering te constaterei 
Het parlement maakte meer gebruik van haar controlerende bevoegdheden door 
"van alle zijden" bij de begrotingsbehandeling van 1951 inlichtingen te vra
gen, terwijl een aantal Kamerleden meer in het bijzonder inging op nog te 
beoordelen gratiegevallen^* .

23)Notulen ministerraad 28-5-1951, punt 11. De notitie betrof concept- 
richtlijnen van de commissie-Röling betreffende de gratiöring van von
nissen van 15 jaren en meer. Vgl. A. Belinfante, p. 536/537.

24) HTK 1951-1952, V.V. p. 10, M.v.A. p. 26, HEK 1951-1952, V.V. p. 4,
M.v.A. p. 11, p. 667 en p. 694.
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Kort rui de begrotingsbehandeling van 1955 1 in de Tweede Kamer gratieerde de 
krocn een viertal Duitse oorlogsmisdadigers, waaronder Kotalla, onder- 
coinmandant van het concentratiekaran Amersfoort. Thans volstond de minister, 
in de Eerste Kamer, niet met een verwijzing naar de geheime richtlijnen, 
naar gaf hij de grond van zijn beslissinq, welke gelegen was in de zieke
lijke stoornis van Kotalla's geestvermogens. Ook inzake andere gratiebeslis-

25)singen verstrekte de minister inlichtingen
Tot besluit verdient aandacht de gratiëring van de laatste van de "vier van Breda",
Wj 1 ly Lages, chef van de "Aussenstelle" van de SD te Amsterdam
t,een van de zwaarste Duitse oorlogsmisdadigers P.B.). Hoewel diens doodvonnis
m  juli 1950 onherroepelijk werd, kon de kroon in casu niet tot
een beslissing komen. Ruim twee jaar later, in september 1952, gratieerde
de opvolger van Mulderije in het derde kabinet-Drees, minister Donker (PvdA)
Lages tot levenslang. Deze uitzonderlijk lange tijdsduur, waarin de ver
oordeelde in onzekerheid verkeerde, vormde de belangrijkste qrond voor de

i • 26) gratieverlening
Minister Donker constateerde achteraf in deze zaak een lacune in de besluit
vorming van de regering, maar hij wilde op de oorzaken hiervan niet ingaan, 
daarbij het Latijn van Van Maarseveen van 1947 herhalend: "de internis non 
judicat praetor". Voor de tweede maal bleek terzake van het gratiebeleid 
van de doodstraf naar buiten, dat de kroon intern verdeeld was, ditmaal
over de gratieverlening aan Lages. Belinfante stelt in dit verband dat Mul-

27)derij de gratie van Lages in tegenstelling tot koningin Juliana afwees 
Aldus kon tijdens zijn ambtsperiode geen Koninklijk Besluit inzake Lages 
tot stand komen, waarna Donker de knoop ten gunste van Lages doorhakte.
Evenals in 1951 lokte deze gratiëring protestakties uit in het land en vond, 
op instigatie van Burger, een interpellatie plaats, welke weinig nieuws op
leverde. Minister Donker wees verzoeken vanuit de Kamer om wettelijke waar
borgen tegen strafvermindering bij wege van gratie van Lages c.s. van de 
hand, aangezien het gratierecht een (grondwettelijk) recht van de koning 
was. De richtlijnen werden, nu de bijzondere rechtspleging inzake de dood
straffen een einde nam, ter vertrouwelijke kennisneming aan de Kamers ter

28)beschikking gesteld
Daarmede eindigde het gratiebeleid inzake de doodstraf. De sindsdien optre
dende ministers van Justitie zouden echter allen te maken krijgen met de 
nasleep van dit beleid, de opjarenstelling van de in levenslang omgezette 
doodstraffen. In de nabeschouwing wordt hierop ingegaan.

25) HEK 1951-1952, p. 694.
26) HTK 1952-1953, p. 2016.
27) A. Belinfante, t.a.p., p. 555 en New York Times 25 sept. 1952.
28) HTK 1952-1953, p. 2011-2035.
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^i_^5^ËE!22^i09i_Een_vergeli2kinq_metJiet_gratiebeXeid van_het_kabinet-
Biesheuvel

n.i-oorloqse aratieboleid inzake de doodstraf vertoonde de navolgende 
karaktertrekkenen dient mijns inziens als volgt beoordeeld te worden.
Het waren de achtereenvolgende ministers van Justitie, die het gratiebeleid 
in overwegende mate bepaalden. De ministerraad beraadslaagde nauwelijks over 
net onderwerp, hetgeen Drees uiteindelijk tot de verzuchting bracht, dat 
m j  nooit had kunnen denken dat de richtlijnen zo ruim zouden worden toegepast. 
Een zo vergaand persoonlijke beleid had echter achterwege kunnen blijven, indien 
de premier, c.q. de ministerraad in een eerder stadium had ingegrepen, en in de 
raad meer aandacht was geschonken aan de uitoefening van het gratierecht. 
Daarnaast bleek welke belangrijke rol het onschendbare staatshoofd ook in 
de moderne constitutionele monarchie kón spelen als deel van de regering 
bii do uitvoering van het beleid. Interne verdeeldheid in de kroon vertraagde 
tenminste tweemaal expliciet de besluitvorming.
De poging om middels richtlijnen een vaste beleidslijn te ontwikkelen mis
lukte goeddeels. Min of meer geobjectiveerde criteria, die voldoende con
creet waren om in een beperkt aantal gevallen de doodstraf ten uitvoer te 
leggen, ontbraken. Alleen het getalscriterium bood houvast. Daarnaast 
werkte de omstandigheid dat niet minder dan 6 ministers van Justitie (in

8 jaren) te maken kregen met de gratie van de doodstraf, nadelig voor 
een consistent beleid. Voor zover er al consistentie was, volgde deze uit 
het feit, dat de eerste vier ministers allen uit de KVP afkomstig waren, 
terwijl een rigoureuze ombuiging van het beleid na verloop van tijd reeds 
vanuit een oogpunt van rechtsgelijkheid onmogelijk toescheen.
Het grotendeels ontbreken van een beleidslijn wreekte zich met name ten 
aanzien van Duitse oorlogsmisdadigers die, toen het streefgetal van enkele 
tientallen bereikt was en de roep om matiging van straffen de overhand leek 
te krijgen, van hun late berechting voor het merendeel "profiteerden”. Het 
voor velen niet te begrijpen gevolg hiervan was bijvoorbeeld, dat een ver
raadster als Ans van Dijk geëxecuteerd werd, terwijl haar opdrachtgevers

29)Lages en Aus der Fünten gratie kregen
Het parlement speelde in dit alles een ondergeschikte rol. De ministers 
toonden zich weinig genegen verantwoording af te leggen en verscholen zich 
voornamelijk achter de geheime richtlijnen. Opmerkelijk is in dit verband 
dat omstreden gratiebesluiten tot tweemaal toe korte tijd na de begrotings
behandeling in de Tweede Kamer (1950, 1951) plaatsvonden, zodat de "gebrui
kelijke" parlementaire verantwoording in deze Kamer achterwege bleef.

29) A. Belinfante, t.a.p., p. 557/558.
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Voor een belangrijk deel was deze ondergeschikte positie aan de volksvertegen
woordiging zelf te wijten. Zij legde zich neer bij het niet publiceren van de ric^t

30 )
lijnen . Terecht merkte Mulderi je daarnaast op, dat de casuïstiek der ge
vallen veel belangrijker was. Het parlement liet tot eind 1951 na gedetail
leerde inlichtingen te vragen over het aantal en de bijzonderheden^** van de op
gratie te beoordelen doodstraffen. Overigens konden de kamers hiervan op ae 
hoogte zijn door de gepubliceerde arresten/vonnissen. Een beoordeling van 
'net gratiebeleid had derhalve wel degelijk ook zonder nublicatie der richt- 
limen kunnen plaatsvinden, maar bleef met name door de terughoudende on- 
stelling van een Kamermeerderheid, bestaande uit KVP en PvdA, achterwege.
De beschouwing van Belinfante over het gratiebeleid inzake de doodstraf 
lijkt te veel de nadruk te leggen op de verantwoordelijkheid van de regering 
voor het beleid, dat hij terecht als falend karakteriseert. De betrokkenheid 
van het parlement raakt evenwel daardoor onderbelicht. Uit bovenstaande be
schouwing blijkt, dat de volksvertegenwoordiging in meerderheid volhardde in 
haar berustende houding, ofschoon een beoordeling en eventueel ombuiging van 
het beleid mogelijk was, en daarmede de facto medeverantwoordelijk werd voor 
het gevoerde gratiebeleid. De stelling van Belinfante, dat iedere openbare
controle ontbrak, omdat men de richtlijnen angstvallig geheim hield, lijkt

32)dan ook moeilijk houdbaar. Belinfante concludeert daarnaast, dat de "her
haalde uitbarstingen van gevoelens van onbehagen" bij de kroon, liet: parle
ment, de rechterlijke macht en in de maatschappij over h<'t gratiebeleid to 
vermijden zouden zijn geweest, indien alle doodvonnissen behoudens uitzon
deringsgevallen ten uitvoer waren gelegd. Daarbij gaat Belinfante echter 
voorbij aan de omstandigheid, dat met name de KVP, de grootste politieke' par
tij op dat moment, zich ongetwijfeld fel verzet zou hebben tegen een derge
lijk beleid, mogelijkerwijs met belangrijke politieke consequenties. De barm- 
hartigheidspolitiek van de KVP was een politieke realiteit, die een derge
lijk beleid onmogelijk maakte.
Een summiere vergelijking met het gratiebeleid van het kabinet-Biesheuvel, 
dat in velerlei opzicht verschilde van het gratiebeleid in de eerste na
oorlogse jaren, moge vervolgens duidelijk maken dat een actieve rol van hot 
parlement bij het gratiebeleid mogelijk zou zijn geweest.

30) Evenals de Kamer zich neerlegde bij het niet publiceren van de rechter
lijke adviezen.

31) Naam veroordeelde, delict, etc.
32) Belinfante,t.a.p.,p.559.
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tn oktober 197 1 deelde minister Van Agt de Kamer mede, dat de "drie van 
Breda", Aus der Fünten, Fischer en Kotalla, verzoeken tot gratie van hun 
levenslange gevangenisstraf hadden ingediend^*. Hij zegde daarbij toe
do Kamer niet door heL bevorderen van gratie voor een voldongen feit te

\ 4)stellen . Dat betekende dat de regering de Kamer de gelegenheid wilde 
geven zich over dit vraagstuk uit te spreken alvorens de uiteindelijke be
slissing te nemen- Wel nam de regering in een brief aan de Kamer een aan
vankelijk standpunt in, waarin zij tot gratiëring concludeerde, in aanslui
ting op de rechterlijke adviezen, die bij wijze van uitzondering bekend 
werden gemaakt'^*.
Vóór het kamerdebat vond in het parlement een openbare hoorzitting plaats, 
waarbij de reacties vaak zeer emotioneel waren. Ook overigens waren de pro
testen in het land aanzienlijk heftiger dan bij de gratieverleningen kort

i 36) na de oorlog
Het kamerdebat eindigde met de aanneming van de motie-Voogd, waarin de re
gering gevraagd werd het kabinetsvoornemen niet ten uitvoer te brengen. Na 
een langdurige ministerraadvergadering besloot het kabinet van zijn aan
vankelijk voornemen tot gratiëring af te zien.
In 1972 speelde het parlement aldus een overwegende rol bij de uiteindelijke be
sluitvorming. Van een beperking tot een controlerecht van de Kamer achteraf 
was ten aanzien van dit prerogatief thans geen sprake. Daarnaast was de
onderhavige kwestie niet zozeer een zaak van de minister van Justitie, maar 
veeleer een zaak van algemeen regeringsbeleid, waarover de ministerraad
een besluit nam.
De iiierboven geconstateerde verschillen in aannak van het gratiebeleid in 
net parlement konden voor een belangrijk deel verklaard worden vanuit de 
riu-oorlogse ontwikkeling van de ministeriële verantwoordelijkheid. Kort na 
de 'l’weede Wereldoorlog gold de oarlementaire controle op grond van de mi
nisteriële verantwoordelijkheid nog als een bevoegdheid om slechts achteraf 
controle uit te oefenen. In het alaemeen vond over nog te nemen besluiten
geen verantwoording plaats, kameruitspraken werden zoals hierboven bleek

3 7)onwenselijk geoordeeld . In de loop van de jaren vijftig, en met name in 
de -j aren zestig, wijzigde deze houding van regering en parlement gelèide- 
lijk, onder andere tot uiting komend in de spectaculaire opkomst van be
leidsnota's, waarbij regeringsvoornemens vooraf in met name de Tweede Kamer

3 3) Lages was na een door minister Samkalden verleende strafonderbreking
in 1966 niet teruggekeerd.

M) HTK 1971-1972, 11724 nr. 3, p. 2.
J.r>) HTK 1971-1972, 11724 nr. 1. 
i h ) KHA 1972, p. 208-212.
37) Vgl.M.Scheltema, H.Lubberdink, Parlementaire controle en democratie 

in de verzorgingsstaat, staatsrochtcongres 1980, p.3.
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besproken werden en de toename van het aantal kamercommissies en de uit
breiding van hun werkzaamheden, waardoor de Tweede Kamer zich meer en meer 
een beleidsbepalende rol toeeigende. Deze ontwikkeling liet ook de uitoefe
ning van het gratierecht niet onberoerd, zoals bleek in 1972, toen de mi
nister de toezegging deed geen besluit te nemen, voordat de Kamer zich had 
ui tgesnroken.
Het controlerecht achteraf was met name ten aanzien van de "onherroepelijke" 
gratieverlening zelf weinig effectief, en kon slechts betekenis hebben voor 
de positie van de minister en eventueel voor toekomstige gratieverleningen.
Het controlerecht vooraf beïnvloedde daarentegen de gratieverlening zelf en 
betekende dan ook een rigoureuze wijziging van de parlementaire taak; bij 
de uitoefening van het gratierecht, welke haaks stond op de uitoefening van 
het gratierecht in commune gratiezaken en in de politieke gratiezaken kort 
na de Tweede Wereldoorlog.
Tot besluit verdient de wenselijkheid van gratiëring van de, na het over
lijden van Kotalla in 1979, in Breda resterende twee Duitse oorlogsmisda
digers, Aus der Fünten en Fischer, nog enige aandacht. Hun detentie duurt

38)nu reeds bijna 40 jaren. Beiden hebben een hoge leeftijd bereikt . Soci- 
aal-psychologische factoren gaven in 1972 de doorslag bij het niet verlenen 
van gratie. Zonder in een beoordeling hiervan te (kunnen) treden, kan opge-
rnerkt worden, dat de juridische argumenten vóór gratieverlening sindsdien 
sterker zijn geworden. Destijds leek het vanuit een ooqpunt van rechtshand
having en rechtsgelijkheid reeds moeilijk t:e verdedigen de detentie te con
tinueren van een min of meer toevallig restbestand Duitse oorlogsmisdadigers. 
IiTiners in alle andere gevallen van tot levenslang gegratieerde doodstraffen
van Duitsers én Nederlanders werd de straf in de jaren vijftig, becrin jaren

19)zestig beëindigd . Op dit moment hebben de "twee van Breda" bovendien een 
exceptioneel lange straf achter de rug. Het gratiebeleid lijkt thans, gezien 
de hoge leeftijd van de delinquenten, geen ander doel te hebben dan execu
tie van de straf totdat de dood erop volgt, hetqeen nauwelijks verenigbaar lijkt 
met beginselen van strafrechtspleging. Vooralsnog ziet het er echter niet naar 
uit, dat conform deze beginselen door de regering zal worden gehandeld.

Mr.P.P.T. Bovend1Ee r t

38) Respectievelijk 74 en 82 jaar.
39) C.üüter, t.a.p., p.12°-131.



Van clearing via bilateraal naar transferabel internationaal betalingsverkeer.

Inleiding.
Ten gevolge van de crisis van 1930 waren verschillende landen tot een of andere 
vorm van gebonden betalingsverkeer overgegaan. Het uitbreken van de tweede wereld
oorlog maakte ook aan de resterende vrijheid in het internationale betalingsverkeer 
een einde.
Ook na de tweede wereldoorlog bleef tot 1950 het gebonden betalingsverkeer 
regel, in de vorm van bilaterale betalingsaccoorden. Via de oprichting van de 
Europese Betalings Unie werd in Europa een beperkte convertibiliteit, de zogenaamde 
transferabiliteit van munten mogelijk. Dit betekende overigens niet dat het gebonden 
betalingsverkeer hiermee helemaal verdwenen was. Niet alleen bleef de inwissel
baarheid van munten beperkt tot de deelnemers aan de E.B.U., ze gold daarnaast 
alleen (extern) voor de onderlinge vorderingen tussen de centrale banken.
Het gebonden betalingsverkeer, hoewel uit nood geboren heeft nuttige diensten 
bewezen, vooral toen na de tweede wereldoorlog de handels- en betalingsrelaties 
weer moesten worden aangeknoopt. Bij een groeiende economie ging dit stelsel 
echter steeds meer remmend werken. Het handelsverkeer moest binnen de grenzen 
blijven, gesteld door het betalingsaccoord, hetgeen de ontwikkeling van het 
handelsverkeer en daarmee de groei van de economie remde.
Bovendien deed het bilaterale verkeer de voordelen van de internationale arbeids
verdeling grotendeels teniet.
Het streven was er daarom op gericht tot een afbouw van het bilaterisme te 
komen. Zoals gezegd werd het eerste succes op het gebied van het betalingsverkeer 
hierbij behaald door de komst van de E.B.U..



liet vooroorlogse betalingsverkeer.

Het duurde na W.O. I nog tot 1925 alvorens de gouden standaard weer in ere 
werd hersteld. Door de oorlog waren de landen economisch uit elkaar gegroeid. 
Engeland en Frankrijk maar ook Duitsland hadden grote schulden moeten maken.
Deze oorlogsschulden en de herstelbetalingen werkten in hoge mate ontwrichtend 
op de respectievelijke economieën.
Eerst in 1925 was de financiële toestand in voldoende mate gestabiliseerd dat 
kon worden overgegaan tot herinvoering van de gouden standaard. Problemen ont
stonden ten gevolge van de vaststelling van de goudwaarde van de verschillende 
valuta's. Voor W.O. I leverde dat geen problemen op omdat de muntpariteiten geen 
willekeurig gekozen grootheden waren maar uitdrukking gaven aan een historisch 
gegroeid internationaal evenwicht
Ten gevolge van de eerste wereldoorlog was het internationale economische even
wicht verstoord. Door de goudwaarde van het pond na W.O. I op het vooroorlogse 
niveau te bepalen ontkende Engeland deze verstoring. De goudwaarde van het pond 
was daardoor te hoog waardoor Engeland aan concurrentiekracht verloor. Er ontstond 
een tekort op de betalingsbalans met als binnenlandse consequentie voortvloeiend 
uit de systematiek van de gouden standaard, een deflationistische politiek.
Andere landen waaronder Frankrijk, hadden de goudwaarde van de Franse franc te 
laag vastgesteld wat hun concurrentiekracht flatteerde. Dit leidde ertoe dat 
Frankrijk een overschot op de lopende rekening van de betalingsbalans kreeg, met 
als gevolg een toestroom van goud. Deze onevenwichtigheid in het internationale 
betalingsverkeer kon alleen overbrugd worden door grote internationale krediet
verlening. De grote depressie uit 1929 was een van de oorzaken welke het vertrouwen 
in de internationale kredietverlening aantastte en daarmee impliciet ook de gouden 
standaard ten val bracht.
In 1931 verliet Engeland de gouden standaard en ging over op de zwevende standaard. 
Dit leidde tot een depreciatie van het pond waardoor de concurrentiekracht ver
beterde. In Nederland werd de gouden standaard gehandhaafd tot 1936. Onder deze 
standaard was de gulden ook te hoog gewaardeerd ten opzichte van andere munten 
met als gevolg een tekort op de lopende rekening van de betalingsbalans. Conform 
de spelregels van de gouden standaard was binnenlandse deflatiepolitiek het ge
volg, welke leidde tot grote werkloosheid.

1) Prof. S. Korteweg, Prof. Dr. F.A.G. Keesing. Het moderne geldwezen, 10e ge
wijzigde druk, N.V. Noord-Hollandsche Uitgeversmaatschappij Amsterdam, Blz. 203.
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Door hot loslaten van do gouden standaard on do ovorgang op het stelsel van 
zwevende wissolkoorsen gingen do landen in feite over van een stelsel dat 
"steunt op internationale tucht" naar een stelsel "van de nationale vrijheid" ^  * 
Onder do zwevende standaard kan de Overheid een zelfstandig nationaal economisch 
beleid voeren, niet gedicteerd door de gehanteerde standaard. De economische 
depressie had een sterk nadelige invloed op de economische bedrijvigheid, waar
aan de landen probeerden te ontkomen via depreciatie van hun munteenheid. Dit 
gaf aanleiding tot een kettingreactie zodat een depreciatiewedloop ontstond, 
waarvan met name de economisch zwakkere landen (de debiteurlanden) de dupe 
dreigden te worden.
Deze ontwikkeling deed een scherpe scheiding ontstaan tussen krediteurlanden (de 
economisch sterkere landen) en debiteurlanden. De debiteurlanden stelden noodge
dwongen een gebonden betalingsverkeer in. Een vorm waarin dit kan geschieden is 
de doviezencontröle. Concreet gebeurde dit door het stichten van een deviezeninsti- 
tuut waaraan alle ontvangen of nog te ontvangen deviezen moesten worden afgegeven 
zodat dit instituut de beschikking kreeg over de gehele voorraad buitenlandse 
betaalmiddelen. De importeur was niet meer vrij wat betreft de betaling aan het 
buitenland, hij moest afwachten of het deviezeninstituut de deviezen voor zijn 
import toewees. Het zal duidelijk zijn dat de krediteurlanden hiermee niet ge
lukkig waren. Men heeft getracht aan de bezwaren van de krediteurlanden tegemoet 
te komen onder meer door de meestbegunstigingsclausule toe te passen. Hierbij 
verplichtte het debiteurland zich extra toedelingen van deviezen aan bepaalde 
krediteurlanden ook ten goede te laten komen aan de wederpartij van de meestbe- 
gunstiging.
Een andere sedert 1931 steeds meer toegepaste methode in het internationale be
talingsverkeer was clearing van vorderingen en schulden. Aangezien de hier be
doelde vorm van clearing ook een, zij het bescheiden rol, heeft gespeeld in de 
opbouw van het naoorlogse betalingsverkeer lijkt het op zijn plaats hierbij wat 
langer stil te staan. Bij clearing wordt van staatswege "een centrale boekhouding 
ingesteld (clearinginstituut) waarbij alle betalingen aan en ontvangsten uit andere 
landen worden geboekt" 3). Bij dit systeem gaan geen deviezen de grens over.
Het systeem berust op de grondgedachte dat niet meer kan worden geimporteerd 
dan men d.m.v. export kan betalen ofwel dat men niet meer kan exporteren dan men 
via import vergoed kan krijgen. Binnen het algemene begrip zijn verschillende 
vormen te onderscheiden. Aanvankelijk was sprake van bilaterale clearing.

2) Prof. Korlwog, Prol'. Dr. F.A.C. Koesing, blz. 252.
\) J . van Zwijndrocht, hooidstukken der economie IT, achtste herziene druk, 

J.B. Wolters Groningen 1964, blz. 119.
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De werking hiervan kan schematisch als volgt worden voorgesteld. 4)

exporteur A >
-----

clearinginstituut A

importeur A f

goederen,

importeur B

..............______________
clearinginstituut B

exporteur B

geld.

Exporteur A zendt de goederen naar importeur B, deze betaalt A niet rechtstreeks 
uit maar maakt het verschuldigde bedrag over aan het clearinginstituut B. Dit 
instituut in land B stuurt bericht aan het clearinginstituut in land A dat de 
betaling van importeur B binnen is. Het instituut in land A kan nog niet tot 
betaling overgaan omdat ze nog niet over nationale valuta beschikt. Er is nu 
sprake van een z.g. "clearingspits", een saldo waarvoor voorlopig nog geen uit
betaling kan plaatsvinden. Eerst wanneer exporteur B goederen heeft gestuurd aan 
importeur A en deze in nationale valuta aan clearinginstituut A heeft betaald 
en dit instituut deze betaling heeft bericht aan instituut B vindt uitbetaling 
plaats aan de respectievelijke exporteurs in nationale valuta.
Binnen de bilaterale clearing onderscheidt men nog de verdragsclearing en de 
autonome clearing. Gaat het bij de eerste vorm om een verdrag waarbij twee landen 
de clearing officieel vastleggen, bij de tweede vorm gaat het betrokken land 
autonoom tot clearing over. Dit gebeurt vooral als een land zijn betalingsver
plichtingen niet nakomt. Zo dwingt het land wat de clearing autonoom toepast 
het ander land te komen tot een betalingsregeling.
De clearing werd bij ons wettelijk geregeld in de clearingwet 1932. Deze ont
wikkeling was met name bevorderd doordat de Duitse toewijzingen van deviezen 
voor de import in februari 1932 tot de helft werden teruggebracht^). Daarbij 
vereen ook nog handelspolitieke maatregelen genomen die zich richtten tegen de 
argraricche import ln Duilsland.

4) Prof. Dr. J.A. Geertman, Drs. A.H. Geertman, Economisch technische verschijn
selen, deel 2, zesde geheel herziene en uitgebreide druk, 1973, Agon Elsevier, 
Amsterdam, Brussel, blz. 233.
rj) P.A. Blaisse, De Nederlandse handelspolitiek, de Nederlandse volkshuishouding 
tussen twee wereldoorlogen, 1948, Uitgeverij het Spectrum Utrecht/Brussel blz. 221
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Het wetsontwerp beoogde aanvankelijk alleen machtiging tot het sluiten van een
verdragsclearing. Vooral onder de druk van de Tweede Kamer en de ophanden zijnde
onderhandelingen met Duitsland over een nieuw handelsverdrag deden de regering

6)besluiten de autonome clearing in het wetsontwerp op te nemen . Men wilde zo 
nodig ook zelfstandig kunnen handelen. De mislukking van de besprekingen met 
Duitsland leidde er echter niet toe dat Nederland de autonome clearing daad
werkelijk toepaste. Door het gebrek aan‘handelspolitieke en deviezentechnische ’

7)ervaring was de regering bang zich in de vingers te snijden . De aanhoudende 
problemen met Duitsland deden de regering in 1934 komen met een nieuwe clearing- 
wet welke een uitvoerigere regeling bevatte. Niet alleen werden de overzeese 
gebiedsdelen in de clearing betrokken daarnaast werd de clearingplicht uitgebreid 
tot betalingsverplichtingen die niet met goederenleveringen verband hielden. 
Bovendien kon de regering de volgorde van afwikkeling der vorderingen nu zelf
standig bepalen. De clearingverdragen zijn hierdoor "de eigenlijke handelsverdragen 
in betekenis gaan overtreffen; niet zozeer door regeling van de goederenbeweging 
als wel door de regeling van het betalingsverkeer wist de regering den ex- en 
import in de hand te houden" . Bij het uitbreken van de oorlog waren door 
Nederland clearingverdragen gesloten met een vijftal landen, het belangrijkste 
was dat met Duitsland .
Aan het bilaterale clearingsysteem zijn een aantal nadelen verbonden:
- Een land met een vorderingsoverschot (clearingspits) heeft de neiging het 
natuurlijke buitenlandse handelsproces aan te tasten door ofwel de uitvoer te 
verkleinen dan wel de invoer te vergroten.

- Men is niet meer vrij daar te kopen waar men wil maar in de eerste plaats aan
gewezen op de clearingpartner.

- In de bilaterale clearingverdragen was in een aantal gevallen sprake van een 
overwaardering van valuta’s, tot wel 40% .

In het algemeen leidt overwaardering van valuta's tot meer import en minder 
export. Gegeven de bilaterale clearing leidde dit nu tot een aantasting van het 
handelsverkeer. Bij een clearing tussen twee landen die in evenwicht was, bepaalde 
dan immers de (dalende) export de grootte van de import.
Een aantal van deze bezwaren konden worden ondervangen als er meer dan twee landen 
aan zo'n clearing deelnamen, dus als er sprake was van een multilaterale clearing. 
In 1940 maakten de Duitse instanties plannen bekend het ruilverkeer te multi- 
lateraliseren.

6) P.A. Blaisse, blz. 222.
7) P.A. Blaisse, blz. 223.
8) Dr. I.J. Brugmans, Paardenkracht en Mensenmacht, sociaal-economische geschiedenis 

van Nederland 1795-1940, Martinus Nijhoff 1s-Gravenhage 1961, blz. 525.
9) Prof. Dr. G.M. Verrijn Stuart, Geld, Crediet en Bankwezen deel I. Geld en 

Crediet, achtste herziene druk, 1953, NV Uitgeversmaatschappij v/h Delwel
1 Sravcnnage , blz . 144.

*1  ̂ Prof. Dr. P.P. van Berkum, E u r o p e e s c h e  Clearing, Economisch Kwartaaloverzicht
Anu-.t ordaur.;c;ii(.' B.mk r.'V, januiri 1941, no 66, 1-1/. 4.
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Dit betekende dat meer dan twee landen in de clearing werden betrokken. Het 
systeem komt hierop neer dat als land A een vorderingsoverschot heeft op land 
B, land B oen vorderingsoverschot op land C en land C op A zal, bij gelijkheid 
van deze vorderingen sprake kunnen zijn van volledige' saldering. Hij ongelijk
heid van vorderingen zal in ieder geval een gedeeltelijke vereffening kunnen 
plaatsvinden. Het verrekeningsverkeer zou moeten lopen via de Rijksbank te Berlijn 
omdat de meeste landen daar, gegeven de Duitse deviezenschaarste een rekening 
hadden lopen. Elf landen waaronder Nederland waren al tot dit systeem toegetreden. 
Het stelsel kon de handel bevorderen maar een aantal problemen moesten nog worden 
opgelost. Het probleem van de juiste vaststelling van de pariteit van de munten, 
nu ten opzichte van de Rijksmark kwam reeds ter sprake. Daarnaast zou ook een 
aanpassing van de pariteit aan de werkelijke marktkoers moeten plaatsvinden. 
Multilaterale clearing zoals hier voorgesteld bood ook geen oplossing voor het 
probleem van saldi "die allen in een richting tendeeren" *^ . Het in dit systeem 
veronderstelde gesloten compensatiecircuit doet zich dan ook lang niet altijd 
voor. Toch zal nog blijken dat deze vorm van clearing een, zij het bescheiden 
rol heeft vervuld in het naoorlogse herstel van het multilaterale betalingsverkeer.

Bilateraal betalingsverkeer.
Inleiding.
Nederland was voor de tweede wereldoorlog een land met een hoge levensstandaard.
Weliswaar was er een tekort op de handelsbalans (1938 379 min.) maar dit werd
ruimschoots goedgemaakt door de opbrengsten van beleggingen in het buitenland
alsmede met behulp van de revenuen van het dienstenverkeer. De conclusie kan dan
ook luiden "dat de deviezenpositie vóór den oorlog, mede doordat de gulden een

* 12)vrij devies was, als geheel genomen geen bijzondere zorgen behoefde te baren" . 
De oorlog heeft deze ontwikkeling abrupt afgebroken. De problemen met betrekking 
tot de deviezenpositie werden in de eerste deviezennota nog eens samengevat  ̂̂  .
- De exportcapaciteit van het Nederlandse bedrijfsleven was ernstig aangetast.
- De ineenstorting van het achterland heeft het doorvoerverkeer tot een onbe
tekenend bedrag doen teruglopen.

- De inkomsten uit het dienstenverkeer schrompelden ineen.
Daarnaast was de invoerbehoefte groter dan normaal vanwege de wederopbouw, 
de opbouw van een militair apparaat en de grote behoefte aan consumptiegoederen.

11) Prof. Dr. P.P. van Berkum, blz. 3.
12)Nota inzake de Deviezenpositie, Handelingen Tweede Kamer, Zitting 1946-1947

- 458, blz. 3.
13) Nota inzake de deviezenpositie, blz. 1.
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Het tekort op de lopende rekening kon nu alleen gedekt worden door liquidatie 
van buitenlandse vermogensbestanddelen en de ontvangst van buitenlandse kredieten. 
Bij de liquidatie van buitenlandse vermogensbestanddelen was men vooral afhanke
lijk van de opnamecapaciteit van de kapitaalmarkt in het betrokken land. Deze 
was meestal gering door de grote vraag naar kapitaal.
Bij de buitenlandse kredietverlening kon in de eerste plaats worden gedacht aan 
het I.M.F.. Deze instelling die, evenals de Internationale Bank voor Herstel en 
Ontwikkeling werd opgericht bij de conferentie van Bretton Woods in 1944, ver
strekte echter alleen kredieten voor tijdelijke betalingsbalanstekorten. Het 
I.M.F. kon daarom niet behulpzaam zijn met kredieten voor de fundamentele betalings- 
balansproblemen, waarmee Nederland te kaïnpen had. De Internationale Bank voor 
Herstel en Ontwikkeling geeft alleen kredieten voor investeringsdoeleinden en 
draagt zo alleen op lange termijn bij aan het herstel. Geen van de beide organen 
voorzien in de problemen gedurende het eerste deel van de reconstructieperiode 
"waarin nieuwe investeringen nog geen vruchten afwerpen en een evenwichtstoestand 
met het buitenland nog niet is ingetreden" *4) Er j_s hier dan ook duidelijk 
sprake van een leemte in de opzet van beide internationale organen.
Als laatste mogelijkheid bleef het sluiten van leningen met die Europese landen 
welke in een krediteurpositie zaten (met name België, Zwitserland en Zweden).
Het streven was er daarbij op gericht tot het sluiten van langlopende leningen 
zodat de aflossing van de kredieten zou vallen in een periode dat er weer van 
economisch herstel sprake zou kunnen zijn. Dit lukte in de praktijk in vele ge
vallen niet daar de vraag naar krediet groter was dan het aanbod, waardoor de 
regering de voorwaarden van de krediteurlanden, die onder meer bestonden uit een 
kortere looptijd van de kredieten, moest aanvaarden.

Monetaire akkoorden.
Gegeven deze ontwikkeling moest nu het betalingsverkeer met het buitenland worden 
geregeld. Uitgangspunt hierbij was dat de regeling soepeler moest verlopen dan de 
vooroorlogse clearingovereenkomsten met zijn lange wachttijden en niet direct 
moest leiden tot afvloeiing van goud en deviezen bij tijdelijke betalingsbalans
tekorten. Het met België in oktober 1943 gesloten betalingsakkoord, dat in 1945 
in werking trad, heeft hierbij als model gediend voor de latere betalingsakkoorden.

14) Nota inzake de deviezenpositie, blz. 14.
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schematisch kan de gang van zaken bij de toepassing van zo'n betalingsakkoord 
als volgt worden weergegeven * .

Exporteur A
/A - 

_____ i_____

Centrale Ba:
-----^ -----
_____ J_____
Importeur A

------ ^ Goederen, —  -- Geld.

Exporteur A levert goederen aan importeur B, deze transactie valt binnen het be- 
talLngsakkoord tussen beide landen. De importeur B betaalt via zijn bank aan de 
Centrale Bank in land B welke voor de overdracht van de deviezen zorgt naar de 
Centrale Bank in land A. Deze zal op zijn beurt via de bankrelatie van exporteur 
A zorg dragen voor betaling aan A.
De onderlinge overboekingen tussen land A en land B hoefden niet volledig synchroon 
te verlopen. Men erkende dat onderlinge tijdelijke afwijkingen in het betalings
verkeer onvermijdelijk waren. Deze erkenning bracht met zich dat beide landen 
elkaar onderling een rentevrije tweezijdige kredietmarge toestonden, de zoge
naamde swing of "manipulatiekrdiet". De verschillen t.o.v. de vooroorlogse clearing
verdragen zijn evident:
- De wachttijden voor betaling t.g.v. een exportsaldo zijn door de introduktie 
van de swing verdwenen, hetgeen het handelsverkeer een ruimere armslag gaf.

- Er is nu wel sprake van transfer van deviezen.
Nederland sloot op deze manier monetaire akkoorden met de voornaamste landen van 
Europa. Op 17 maar 1947 waren er akkoorden met 14 landen met t.o.v. acht landen 
samen een vordering van 65 min en tegenover de andere zes landen een tekort van 
142 min. De gezamenlijke kredietmarge van 360 min. t.o.v. de 14 landen was 
toen gebruikt voor 77 min. 1°).
In de loop van 1947 raakten steeds meer swings uitgeput zodat goud-en dollargifte 
dreigden. Op twee manieren trachten men aan deze afgifte te ontkomen.

15) Prof. Dr. J.A. Geertman, Drs. A.H. Geertman, Blz. 234.
16) Nota inzake de deviezenpositie blz. 4.

nk A

---------------------------->

----------->

<-

Importeur B
ii
\l/

Centrale Bank B

Exporteur A
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Door te streven naar evenwicht in het bilaterale handelsverkeer. Dit betekent 
beperking van de inter-Europese handel tot op het niveau van de zwakste van 
beide partners.

- Door de invoering van een "praatgrens". Dit hield in dat de partijen elkaar
moesten verstaan, zodat een akkoord kon worden bereikt over de middelen die

17)dienstig waren om een eenzijdige ontwikkeling te voorkomen
Toch was de Nederlandse positie in het Europese betalingsverkeer in de loop van
1947 in grote "lijnen in evenwicht tenminste als men van de fictie uitgaat dat de

18)standen van de akkoordrekeningen mogen worden opgeteld"
Het bijzondere van de Nederlandse positie was, dat Nederland weliswaar binnen de 
totale ten opzichte van alle landen berekende kredietmarge bleef, maar dat er 
desalniettemin in belangrijke mate goud en dollars moesten worden afgedragen.
De debetposities overschreden de kredietmarges en kostten goud of dollars, maar 
de kreditposities bleven in het algemeen binnen de kredietmarges en leverden zo 
geen goud en dollars op. Nederland verloor hierdoor goud en dollars in het Europese 
betalingsverkeer. De algemene dollarschaarste was echter erg groot wat de bereid
heid deed afnemen om de dollar te gebruiken voor betaling van importen uit Europa.

Eerste akkoord van multilaterale compensatie van 18 november 1947.
Het Intra Europese handels en betalingsverkeer begon nu ook steeds meer moeilijk
heden te ondervinden door het gebrek aan dollars. Steeds meer "swings" raakten 
uitgeput waardoor het handelsverkeer beperkt moest worden tot het niveau dat door 
het betalingsakkoord zonder kredietmarge werd toegestaan.
Marshall deed in zijn beroemde rede van Juni 1947 Europa de suggestie een plan te 
ontwerpen voor onderlinge hulp en samenwerking en zich op grond van dit plan te 
wenden tot de VS om hulp.
In antwoord op de rede van Marshall kwamen in Parijs de vertegenwoordigers van 
zestien Europese landen in de z.g. Marshall conferentie bijeen, teneinde een 
economisch herstelprogramma te ontwerpen en vast te leggen op welke manier de 
landen bij hun individuele en gezamenlijke pogingen het welslagen van dit programma 
konden bevorderen. Tijdens de Marshall-conferentie te Parijs werd van de zijde 
van de Benelux landen een plan ingediend dat aansloot bij de suggestie van Marshall. 
Het was met name gebaseerd op suggesties van Nederlandse zijde in de persoon van 
Pro F. Keesing. De kern van het plan hield in:
- een zekere mate van transferabiliteit van de Europese valuta tot een zeker 
maximum namelijk het totaal van de nu bestaande kredietmarges.

17) Nota inzake de Deviezenpositie, Handelingen Tweede Kamer Zitting 1949-1950 - 
1643, blz. 2.

18) Prof. Dr. F.A.G. Keesing, Het Intra-Europese Betalingsverkeer, Economisch 
Kwartaaloverzicht Amsterdamsche Bank NV, October 1949 no 86, blz. 2.
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Hierdoor zouden de bilaterale betalingsakkoorden beter kunnen worden benut omdat 
een debetsaldo in het ene akkoord kon worden afgedekt met een kreditsaldo in een 
ander akkoord .

- dat de surplusstaten in Europa boven dit maximum de saldi in Europese valuta
konden omzetten in goud of dollars. De VS zouden dienen te zorgen voor deze dollars 
door een speciaal te creëren "dollarpool". In feite zouden de deficitstaten in het 
Europese betalingsverkeer het mogelijk maken dat de surplusstaten in het bezit 
kwamen van deze dollars.

Er werd twee maal over dit voorstel gesproken. De eerste keer van 22 tot 27 september 
te Londen. Deze conferentie leverde geen tastbare resultaten op met name omdat de 
modaliteiten van de Amerikaanse hulpverlening nog te onbekend waren. Alleen de ver
tegenwoordigers van Frankrijk, Italië, België/Luxemburg en Nederland verklaarden
zich bereid te overwegen "op welke wijze zij tot onverwijlde samenwerking zouden

19)kunnen geraken" . De vervolgconferentie te Parijs van 15 tot 22 oktober ging dan 
ook alleen tussen vertegenwoordigers van de betrokken landen waarbij de overige 
leden van de Marshallconferentie als waarnemer aanwezig waren. De Parijse conferentie 
splitste zich in twee sub-commissies. De eerste commissie die zich bezig hield met 
de aanwending van de Amerikaanse dollars in het Europese betalingsverkeer boekte 
geen resultaat. De conclusie was dat de zeer nauwe Europese monetaire samenwerking 
tot handelspolitieke consequenties zouden leiden waardoor ook de belangen van VS 
zouden worden geraakt. Men achtte het daarom gewenst Amerikaanse deskundigen in het 
debat te mengen.
De tweede subcommissie die zich bezig hield met verbeteringen in het Europese be
talingsverkeer zonder Amerikaanse hulp boekte wel succes. In deze subcommissie 
werd overeenstemming bereikt over het eerste akkoord van monetaire samenwerking.
Het akkoord tussen de vier landen voorzag in twee gevallen.
De automatische compensatie (compensatie van de eerste soort). Het ging hierbij 
uitsluitend om reductie van de uitstaande tegoeden. Als land A krediteur is van land 
B, land B van land C en land C op zijn beurt weer van land A kunnen de onderlinge 
vorderingen worden verminderd met het bedrag van de kleinste. Dit betekent dat de 
beschikbare kredietmarges niet worden aangetast, zodat een grotere marge beschikbaar 
blijft om toekomstige vorderingen uit te voldoen. Deze automatische compensatie is 
daarmee identiek aan de multilaterale clearing zoals door de Duitse autoriteiten 
in 1940 voorgesteld.
De niet automatische compensatie (compensatie van de tweede soort). Deze vorm zou 
zich kunnen voordoen als land A een schuld heeft ten opzichte van land B en de 
kredietmarge heeft overschreden. Land A heeft tevens een schuld aan land C maar 
hier bezit het nog een restantkredietmarge.

19) Eerste verdrag inzake intra-Europese betalingen en compensaties op 18 november 1947 
te Parijs gesloten tussen Nederland, België, Luxemburg, Frankrijk en Italië,
Handelingen Tweede Kamer 1947-1948 - 793, blz. 4.
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De goudafgifte van land A aan land B zou nu kunnen worden voorkomen als land A
zou kunnen putten uit de restantmarge ten opzichte van land C. De schuld van land
A aan land C nam hierdoor toe en hun beider toestemming hiervoor was dan ook
uitdrukkelijk nodig. Land B speelde in deze complexe compensatie echter ook een
belangrijke rol. Het ruilde immers een vordering op land A in voor een vordering

20)op land c of een verkleining van de schuld ten opzichte van land C 
Andere landen konden tot het akkoord toetreden en wel:
1) Als volwaardig lid daarbij moesten alle rechten en plichten worden aanvaard.
2) Als "membre occasionnel". Deze groep landen bepaalde zelf van maand tot maand 

of ze aan de compensatieprocedure deelnam. .
De uitvoering van het akkoord vereiste een aantal aanvullende bepalingen. De 
deelnemende landen waren individueel niet in staat de compensatiemogelijkheden 
te overzien daar ze slechts inzicht hadden in de eigen bilaterale monetaire 
verhouding tot andere landen. Hiervoor was een overkoepelende instantie nodig die 
alle bilaterale monetaire rekeningen overzag. De delegaties hadden daarom de Bank 
voor Internationale Betalingen te Bazel (de B.I.B.) verzocht als die overkoepelende 
instantie op te treden, hetgeen door de B.I.B. werd aanvaard.
Wanneer meerdere landen aan de compensatieprocedure gingen deelnemen, ontstonden 
ook meerdere compensatiemogelijkheden met verschillende belangen van daarbij 
betrokken landen. Deze compensatiemogelijkheden sloten elkaar echter uit. Daarom 
was een nadere instructie aan de B.I.B. nodig over de wijze van compensatie.
Deze diende zo te geschieden dat het totaal van de wederzijdse vorderingen tot een 
minimum werd teruggebracht. Verder diende de compensatie periodiek te geschieden, 
de Agent zou zich baseren op de stand van de akkoordrekeningen op de maand ultimo. 
Dit betekende dat tussentijdse goudbetalingen moesten worden uitgesteld tot het 
einde van de maand als de Agent de compensatiemogelijkheden kon bepalen.
Tijdens de besprekingen over de nadere uitwerking van het akkoord van 18 november 
meldden de meeste landen zich aan als "membre occasionnel", terwijl de Brits-Ameri- 
kaanse bezettingszone zich opgaf als volwaardig lid.
Het gesloten akkoord en de resultaten ervan moesten vanuit Nederlands perspectief 
v/el als teleurstellend worden beschouwd.
- Vergeleken met het door Nederland samen met België en Luxemburg ingediende plan 
was ervan een beperkte transferabiliteit geen sprake, daarvoor waren de geesten 
nog niet rijp. Het enige dat bereikt werd was een compensatiesysteem dat vrijwel 
identiek was aan het Duitse plan van multilaterale clearing uit 1940.

20) Land B zou zelfs in de positie kunnen komen dat het goud wat in eerste instantie van 
land A zou worden ontvangen door deze compensatie van de tweede soort wordt ver
vangen door kredietverstrekking aan land C. Daarom is naar mijn mening ook de toe
stemming van land B nodig. Dit blijkt echter niet uit de toelichtende nota van 
Minister Lieftinck bij dit eerste akkoord van multilaterale compensatie.
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- Hot compensatie .‘systeem met zo'n beperkt, aantal landen kon nauwelijks compen-
•<atiemogelijkheden opleveren omdat de kansen op ('en gesloten circuit gering
waren. Lieftinck constateert dat ook door de vaststelling, "dat bij de huidige
stand van zaken automatische compensatie tussen de vier deelnemende landen
m e t  mogelijk is, aangezien het reeds geschetste gesloten circuit zich niet
voordoet". "De medewerking van andere landen eventueel als "membres- occassionels"

21)is derhalve van essentiële betekenis" . Hierdoor zouden immers de compen- 
satiemogelijkheden toenemen.

- Uit de tabel blijkt dat op basis van het akkoord slechts compensaties tot stand 
werden gebracht voor ongeveer $ 5 min., op een totaal betalingsverkeer van
$ 4.000 min.. Blijkbaar was ook de daadwerkelijke medewerking van de"membres 
occassionels" zeer gering.

Omzet van de compensaties, verricht onder het eerste akkoord van multilaterale 
compensaties, gesloten d.d. 18 november 1947 .

( in miljoenen dollars)
Dec. 
1947

Jan.
1948

Febr. 
1948

Mrt. 
1948

April
1948

Mei
1948

Juni
1948

Juli
1948

Aug.
1948

Sept. 
1948

1 / 7 0,3 0,3 -- -- 0,3 0,9 0,3 1,2 --

- Zelfs als het aantal landen dat deelnam groter was zou het effect volgens
23)Keesing toch beperkt blijven . Elk individueel land kon immers geen invloed 

uitoefenen op de compensaties waar het individueel belang bij had omdat de 
meest gunstige compensaties, welke de vorderingen het meest reduceerden,'pas 
achteraf door de Agent werden bepaald. Dit betekende dat elk individueel land 
er belang bij had, wilde het goudafgifte voorkomen, zijn bilateraal evenwicht 
zoveel mogelijk te handhaven, hetgeen afbreuk deed aan de compensatiemogelijk
heden .
Was de materiële betekenis van dit akkoord gering, positief moet worden gewaar
deerd de wil tot samenwerking welke uit het akkoord bleek. Via de B.I.B. ont
stond in Bazel een overlegplaats waar de problemen konden worden besproken, 
die optraden bij de uitvoering van het eerste akkoord, hetgeen de toekomstige 
monetaire ontwikkeling gunstig beinvloedde.

21) Eerste verdrag inzake intra-Europese betalingen en compensaties.
H.T.K. 1947-1948 - 793 blz. 5.

22) Nota inzake de deviezenpositie H.T.K. 1949-1950 - 1643 blz. 8, zie ook 
Prof. Dr. F.A.G. Keesing, Het Intra Europese Betalingsverkeer, blz. 5.

23) Prof. Dr. F.A.G. Keesing, blz. 5.



- 34 -

Over de te verwachten economische ontwikkeling voor 1948 lichtte de regering 
de Tweede Kamer in, middels een tweetal alternatieven die waren opgesteld door 
het Centraal Plan Bureau ^. Van belang hierbij voor het betalingsverkeer en 
de dollarpositie was het betalingsbalanstekort.
In plan A ging het C.P.B. ervan uit dat het voorzieningenniveau op het peil van 
1947 zou kunnen worden gehandhaafd. Dit zou moeten gebeuren door extra speciale 
buitenlandse hulpverlening (o.a. via het "European Recovery Program") welke een 
betalingsbalanstekort van 2 mld. volgens plan A, zou moeten opvangen. In plan B 
werd verondersteld dat de extra hulpverlening niet tot stand zou komen, hetgeen 
dan zou moeten leiden tot een drastische inkrimping van consumptie en investeringen 
oiti daarmee dollars te besparen.
Er werd nog een derde plan ontwikkeld, plan C dat in feite het midden hield

25)tussen plan A en B . Dit plan gaf een tekort op de betalingsbalans van 1,5 mld. 
Met het plan wordt getracht "door toepassing van een vergaande beperking op be
stellingen in de $-area de periode tot het tijdstip, waarop de bijdrage in het
kader van het "European Recovery Program" ter beschikking komen zo goed mogelijk

26)door te komen" . De "dollarimport" essentieel voor de wederopbouw werd volgens 
plan C belangrijk ingekrompen.
De dollarsituatie ontwikkelde zich echter in het laatste halfjaar van 1947, o.a. 
door de stijgende prijzen en de koude winter, zo slecht dat zelfs plan C niet 
haalbaar bleek. De dollarliquiditeitspositie bedroeg per 1 januari 1948 nog slechts 
$ 15 min.. De Regering reageerde met vordering van Amerikaanse effecten, verkoop 
van goud en een extra verkleining van het goedereninvoercontingent. Er vond 
voor het eerste kwartaal van 1948 slechts een dollartoewijzing plaats voor invoer 
van $ 100 min. veel minder dan voor de realisering van plan C nodig was. Ook uit 
de vergelijking met het eerste kwartaal van 1947 toen een dollartoewijzing’Voor 
invoer van $ 180 min. werd gegeven, bleek de drastische teruggang.
De dollarstroom naar Europa via de Marshallhulp gaf de mogelijkheid het economische 
herstelbeleid voort te zetten. De hulpverlening van de VS aan Europa had drie 
doeleinden:
- Het stelde Europa in staat levensmiddelen, machines, halffabrikaten voor weder
opbouw aan te kopen.

24) Memorie van Antwoord inzake hoofdstuk I der Rijksbegroting 1948, Handelingen 
Tweede Kamer, Zitting 1947-1948, stuk 600, no 5.

25) Nota inzake de deviezenpositie, Handelingen Tweede Kamer, Zitting 1947-1948
- 772, paragraaf 5, blz. 5.

26) Idem blz. 14.
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- Dc hulpverlening heeft meegeholpen bij de interne monetaire sanering in de landen, 
doordat de tegenwaarde van de dollars op een bijzondere rekening werd gestort.

- De hulp werd dienstbaar gemaakt aan de doorbreking van het bilaterale betalings
verkeer in Europa.

Het Verdrag inzake intra-Europese betalingen en compensaties van 16 oktober 1948.
Op 16 april 1948 werd de O.E.E.S. opgericht als uitvloeisel van de drang naar
verdere economische samenwerking gestimuleerd door de Marshallhulp. Haar taak
was "het opstellen en het uitvoeren van een gemeenschappelijk herstelprogramma,
dat de deelnemende landen in staat zou stellen zo spoedig mogelijk een bevredigend
en stabiel niveau van economische activiteit te bereiken, zonder buitenlandse

27)hulp van een uitzonderlijk karakter"
In de vaste Commissie inzake intra-Europese betalingen welke een onderdeel van de 
O.E.E.S. vormde, was sedert mei 1948 overleg gepleegd om te komen tot een nieuw 
verdrag inzake intra-Europese betalingen en compensaties. Na langdurige beraad
slagingen was een verdrag gesloten waarin sprake was van een beperkte niet inte
grale compensatie. De uitbreiding van het akkoord vergeleken met dat van november 
1947 was gelegen in de inschakeling van de Amerikaanse hulpverlening in de com
pensatie, waardoor de compensatiemogelijkheden werden vergroot.
De Marshallhulp werd in dit akkoord dienstbaar gemaakt aan het i.rtra Europese 
betalingsverkeer door de hulp te berekenen op basis van het tekort van ieder land 
t.o.v. het Westelijk Halfrond, waarbij een correctie werd aangebracht d.m.v. 
de zogenaamde local currency procedure. Deze procedure hield in dat landen die 
tegenover andere Europese landen een overschot hadden, tot dat bedrag de tegen
waarde van de ontvangen Amerikaanse hulp in eigen valuta ter beschikking van hun 
Europese debiteuren moesten stellen. Een voorbeeld moge dit verduidelijken. Stel 
België had in Europa alleen een overschot in het betalingsverkeer van 50 ten 
opzichte van Nederland, verder had het een tekort van 100 ten opzichte van de VS. 
België had daarmee een tekort van 50 ten opzichte van het Westelijk Halfrond en 
ontving nu zonder meer 50 aan dollarhulp. Verder ontving het 50 aan "conditional 
aid " voor het overschot dat het had ten opzichte van Nederland. België kreeg deze 
laatste dollarhulp pas als het een trekkingsrecht van 50 op Belgische francs 
verstrekte aan Nederland. Omtrent de grootte van de trekkingsrechten en dus ook 
de conditional aid werd een prognose opgesteld wat het wederzijds te verwachten 
overschot betrof, gedurende een jaar, volgens dit akkoord eindigende op 30 juni 1949.

27) Mr. P.A. Blaisse, Het "examen" in de O.E.E.S., blz. 101, in Herwonnen Welvaart,
de betekenis van het Marshallplan voor Nederland en de Europese samenwerking, 
uitgaven van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Directoraat-Generaal voor het
Economische en Militaire Hulpprogramma, 's-Gravenhage 1954.
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Tot eind maart 1949 mocht ten hoogste 75% van de totale trekkingsrechten worden 
verbruikt, ten einde te vermijden dat gedurende de laatste drie maanden in het 
geheel geen trekkingsrechten meer voorhanden zouden zijn.
Binnen de compensaties konden twee categorieën worden onderscheiden.
- De Compensaties van de eerste categorie.
Het kenmerkende van deze compensaties was dat ze zonder toestemming van de 
betrokken landen konden worden doorgevoerd. Binnen deze categorie van compen
saties konden twee soorten worden onderscheiden. De compensaties van de eerste 
categorie eerste soort was gelijk aan de automatische compensatie uit het 
eerste akkoord van 1947. Het effect was dat een schuld aan het ene land werd 
betaald met een vordering op het andere land.
Nieuw binnen de compensaties van de eerste soort was de invoeging van de trek
kingsrechten. Bij de compensatie van de eerste categorie tweede soort waarvan 
dan sprake was, kon de Agent zonder meer beschikken over trekkingsrechten 
ter waarde van het tekort tussen twee landen gedurende de afgelopen maand.
Had er compensatie eerste soort plaatsgevonden van bijvoorbeeld 1 min. gegeven 
een betalingsbalanstekort van 5 min. tussen twee landen, dan hield de Agent 
1 min. aan automatische trekkingsrechten over die hij mocht inzetten voor 
verdere compensaties van de eerste of tweede categorie.

- Compensaties tweede categorie.
Bij dit soort compensaties was de uitdrukkelijke toestemming van de betrokken 
landen nodig omdat er een verhoging van saldi plaatsvond Men zou ook binnen 
deze categorie weer een onderscheid kunnen maken tussen de eerste en de twee 
soort compensaties.
Bij de eerste soort tweede categorie compensatie ging het, evenals bij de niet 
automatische compensatie uit het akkoord van november 1947, om de benutting 
van de restantkredietmarge ten opzichte van land B om daarmee een schuld aan 
land C te betalen.
De tweede categorie tweede soort compensatie zou dan bestaan uit een grotere 
benutting van trekkingsrechten dan het betalingsbalanstekort van de afgelopen 
maand toestond. Dit was mogelijk op verzoek van het land dat het trekkingsrecht 
uitoefende. Hierbij gold als voorwaarde "dat het land, hetwelk als gevolg van 
de compensatie de locale valuta ontvangt, geen saldo in die valuta meer heeft 
uitstaan, of dat het land dat die valuta beschikbaar stelt, zijn toestemming 
heeft gegeven" ^8).

28) Tweede verdrag inzake intra-Europese betalingen en compensaties,
Parijs 16 oktober 1948, Handelingen Tweede Kamer, Zitting 1948-1949 - 1171 
bijlagen deel 2 blz. 16.
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Stf'J. dat Nederland een resterend tekort had van 100 ten opzichte van België, 
met een restant aan trekkingsrechten op dat land van l'.O. De Agent trok nu 
automatisch 100 op België, (compensatie eerste categorie tweede soort). België 
kreeg de dollars (conditional aid) en verschafte Nederland Belgische francs. 
Daarnaast had Nederland nog een restantschuld van 40 ten opzichte van Duitsland, 
welke in goud of dollars moest worden afgedekt. Op verzoek van Nederland mocht 
de Agent nog voor 40 trekken op België. Het was duidelijk dat zowel België als 
Duitsland hierin moesten toestemmen, en het verdrag gaf de voorwaarden voor die 
toestemming aan. Uit dit voorbeeld blijkt immers dat Nederland trekkingsrechten 
op België verliest, België krijgt daarvoor dollars. België ziet zijn schuld 
t.o.v. Duitsland stijgen, hetgeen de kredietmarge aantast. Hierdoor ontstaat 
eerder de mogelijkheid dat België goud of dollars aan Duitsland moet afstaan. 
Duitsland ten slotte ziet zijn kreditsaldo ten opzichte van België stijgen onder 
gelijktijdige daling van de vordering op Nederland.
De volgorde van toepassing van deze vier compensatiemogelijkheden voor de Agent
bestond nu hierin dat hij eerst de compensatie eerste categorie eerste soort toe-

29)paste . Vervolgens de compensatie tweede categorie eerste soort waarbij 
getracht werd de kredietmarges optimaal te benutten. Daarna werd het resterende 
bilaterale saldo voorzover mogelijk afgedekt uit het automatische trekkingsrecht 
(eerste categorie tweede soort) Vervolgens door het uitoefenen van meer trekkings
rechten dan het bilaterale tekort automatisch toestond. Bleef er dan toch nog 
een saldo over bijvoorbeeld omdat de trekkingsrechten door eerdere tekorten 
teveel waren aangesproken, dan moest dit tekort worden afgedekt in goud en dollars. 
Bij de beoordeling van het verdrag bleek Minister Lieftinck slechts gedeeltelijk 
tevreden te zijn. Nederland had, evenals bij de totstandkoming van het akkoord 
uit 1947, sterk aangedrongen op een systeem van integrale en automatische multi
laterale compensaties. Dit zou betekenen volledige convertibiliteit binnen de 
kredietmarge die elk land verstrekte aan het geheel van de overige deelnemende 
landen. Ook bleken de meeste andere landen hiervoor nog niet rijp. Wel werd 
besloten dat het vraagstuk der integrale compensatie nader in studie zou worden 
genomen.

29) Voor de volgorde van toepassing van de compensatiemogelijkheden zie Dr. J. Kymmell, 
De ontwikkeling van het internationale betalingsverkeer, H.E. Stenfert Kroese 
Leiden, blz. 186. Dr. Kymmell stelt daarbij ten onrechte dat compensaties van 
de tweede soort "nimmer werden goedgekeurd", zie bijv. het Vijfde Verslag 
van de Nederlandse regering aangaande de werking van het Europese Herstel
programma. Behandelende de periode Juli t/m Sept. 1949, bijlage C, blz. 92.
Uit volgende verslagen blijkt dat er nog meer niet automatische compensaties 
hebben plaatsgevonden.
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Uit de deelname aan dit verdrag van alle landen betrokken bij het Europese her
stelprogramma, bleek do groeiende betrokkenheid bij de Europese monetaire 
samenwerking. Zeer positief moest worden beoordeeld dat deze betalingsovereen- 
komst de totale ineenstorting van het Europese betalingsverkeer had weten te 
voorkomen.
Toch bleken veel problemen niet opgelost.
- Uit de tabel blijkt dat de compensaties van de eerste en tweede categorie 
eerste soort weinig opleverden.

Omzet van de compensaties, verricht onder het verdrag inzake intra-Europese be
talingen en compensaties, gesloten d.d. 16 okt. 1948 ( in miljoenen dollars) ^

Oct. 
1948

Nov.
1948

Dec. 
1948

Jan.
1949

Febr. 
1949

Mrt. 
1949

April
1949

Mei
1949

Juni
1949

Compensatie
Trekkingsrechten

14,93
67,14

9,95
56,79

6 , 0 0

74,45
32,40
68,09

31,09 
81,84

4,23
76,16 76,88

1,98
55,03

3,15
120,65

Totaal 82 ,07 66,74 80,45 100,49 112,93 80,39 76,88 57,01 123,80

Hieruit kan worden afgeleid dat de compensatieprocedure op zich zelf niet in staat 
was het Europese betalingsverkeer zo te verruimen dat ook het handelspolitieke 
bilaterisme kon worden doorbroken. Dit lag niet aan de techniek van de compensaties 
maar aan de onevenwichtigheden in het Europese handels- en betalingsverkeer.
Hierin stonden krediteurstaten tegenover debiteurstaten waardoor vaak een gesloten 
compensatiecircuit ontbrak.
- De trekkingsrechten werden gebaseerd op te verwachten onevenwichtigheden in 
het bilaterale betalingsverkeer. Tijdens de uitvoering van het verdrag week het 
werkelijke betalingsverkeer vaak af van de prognose. Hierdoor werden enerzijds 
te weinig trekkingsrechten toegekend waardoor noodgedwongen goudafgifte volgde 
in andere relaties teveel wat leidde tot een inefficiënt gebruik.

- Het stelsel werkte bevestigend op het bestaande handelspatroon omdat de prikkel 
ontbrak de export en de import anders te richten.

- Het effect van de compensaties steunde met name op de trekkingsrechten. Deze 
konden echter maar tijdelijk worden ingezet omdat de Marshallhulp waarop de trek
kingsrechten waren gebaseerd ook maar van tijdelijke duur zou zijn.

30) Nota inzake de deviezenpositie, H.T.K. 1949-1950 - 1643 blz. 8 .
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Verdrag inzake intra-Kuroposc betalingen <>n compcnr.atics voor 1949-1950.
Ilel v u n g o  akkoord had een inkrimping van het in 1948 in een critieke toestand 
verkerende intra-Europese handels-en betalingsverkeer weten te voorkomen.
Toch waren er tekortkomingen waarin vooral via veranderingen in de trekkings
rechten geprobeerd werd verandering te brengen.
Wat betreft de compensaties eerste en tweede categorie eerste soort, werden geen 
principieel nieuwe denkbeelden aan de bestaande procedure toegevoegd. Dat er 
relatief weinig compensaties daadwerkelijk werden doorgevoerd lag niet zozeer 
aan de toegepaste techniek maar vooral aan de structuur van het betalingsver
keer als verlengstuk van het bilateraal handelsverkeer. De gerealiseerde compen
saties brachten tot uitdrukking de mate waarin de Europese landen zelf orde op 
zaken konden stellen in hun eigen onderlinge betalingsverkeer. Gegeven het rela
tief geringe resultaat en het feit dat de Amerikaanse hulp een aflopende zaak 
was gaven aanleiding langs andere wegen dit resultaat te vergroten. De OEES 
besloot daarom dit vraagstuk nu vanuit de goederenzijde aan te pakken. Via 
beginsel IV van het "Plan of Action" van de OEES van maart 1949 besloot de 
organisatie maatregelen te nemen welke uiteindelijk moesten leiden tot het slechten 
van de quantitatieve invoerbeperkingen ^1 ).
Voor 1 oktober werd van de deelnemers een lijst verwacht waarin werd meegedeeld 
ten aanzien van welke goederen ze de quantitatieve restricties zouden afschaffen. 
Bovendien moest een lijst van goederen worden ingediend waarvan de landen bereid 
waren de vrijmaking tot stand te brengen na bilateraal overleg. Nederland gaf 
gevolg aan deze uitnodiging door met ingang van 10 oktober 1949 unilateraal de 
quantitatieve restricties af te schaffen voor een aantal goederen, waarvan de 
gezamenlijke invoer 24% van de totale invoer uit deze landengroep bedroeg.
Deze maatregel gold niet voor West-Duitsland en Zwitserland omdat de Regering 
geen kans zag om monetaire redenen tot vrijmaking van het goederenverkeer ten 
aanzien van deze landen over te gaan.
Op 2 november 1949 besloot de Raad van de OEES dat de deelnemende landen vóór 
15 december 1949 50% van de invoer voor particuliere rekening zouden vrijmaken 
voor de groep grondstoffen, argrarische produkten en eindprodukten afzonderlijk. 
Als basis voor de berekening van de 50% golden de importcijfers over 1948.

31) Voor de totale inhoud van het "Plan of Action" zie het Derde Verslag van 
de Nederlandse Regering aangaande de werking van het Europese Herstelprogramma. 
Behandelende de periode januari tot en met maart 1949, 's-Gravenhage 15 mei 
1949, blz. 9 en 10.



- 40 -

Bij de bilaterale onderhandelingen tot vrijmaking van het handelsverkeer werd er 
naar gestreefd dat de verleende concessies opwogen tegen de faciliteiten die 
wij ervoor terugkregen. Als leidraad hierbij gold de door andere landen te 
voeren tariefpolitiek waarmee het effect van de vrijmakingsmaatregel ongedaan 
kon worden gemaakt. Verder of andere landen bereid waren voor hetzelfde artikel 
Lnvoervrijheid te verlenen. In mei 1950 had Nederland de volgende vrijmakings- 
percentages bereikt .
- Argrarische produkten 62
- Grondstoffen 67
- Eindprodukten 59
- Totaal 62
Het inter-Europese betalingsverkeer werd ook bevorderd door de devaluatiegolf 
uit 1949. Alhoewel deze devaluaties ongecoördineerd tot stand kwamen, was het 
effect ervan dat de zwakkere valuta's sterker in waarde daalden dan de sterkere. 
Hierdoor werd het qualiteitsverschil tussen verschillende valuta's geringer het
geen de normalisering van het betalingsverkeer bevorderde.
De veranderingen ten opzichte van het akkoord uit 1948 concentreerden zich voor
al op de toepassing van de trekkingsrechten. Volgens dat akkoord was het aantal 
trekkingsrechten gebaseerd op een bilaterale raming van het tekort tussen twee 
landen. De aanwending vond uitsluitend bilateraal plaats. Het systeem van de 
trekkingsrechten was daarmee te star om te kunnen inspelen op zich wijzigende 
verhoudingen tussen landen. De kern van het voorstel tot verandering was dat 
men de trekkingsrechten overdraagbaar wenste te maken. Over de wijze waarop en 
de mate waarin bestond verschil van mening wat leidde tot uitvoerige en moeizame 
discussies, met name tussen België en Engeland, die eerst tot een akkoord leidden 
in de nacht, toen het vorige akkoord afliep.
België stelde zich op het standpunt van de automatische overdraagbaarheid.
Ieder debiteurland zou trekkingsrechten krijgen welke het in een land naar keuze 
kon besteden. Hiermee werd bereikt dat het bilaterale verkeer werd doorbroken 
Surplusstaten moesten met elkaar concurreren om de conditional aid te ontvangen. 
Ze konden deze alleen verwerven als de trekkingsrechten bij hen werden besteed. 
Deze opvatting was echter strijdig met de toegepaste procedure bij de verdeling 
van de Marshallhulp. Hierbij was elk land "zeker" van de te ontvangen dollarhulp, 
welke gedeeltelijk in de vorm van trekkingsrechten moest worden doorgegeven.

32) Nota inzake de deviezenpositie, HTK 1949-1950 - 1643, blz. 17.
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Engeland wenste volstrekte zekerheid over het te ontvangen dollarbedrag en was 
tegen de automatische overdraagbaarheid maar voor een gecontroleerde overdraag
baarheid. Als de trekkingsrechten onvoldoende functionneerden moest de krediteur,
die de conditional aid behield, meewerken aan de overdracht ervan aan een andere

33)debiteur . Koos België voor de debiteur die vrij van krediteur kon wisselen, 
Engeland ging uit van de Krediteur die de trekkingsrechten aan een andere debi
teur kon overdragen.
Overeenstemming werd bereikt over multilateralisatie van 25% van de voor 1949- 
1950 vastgestelde trekkingsrechten. Deze 25% van de hem toegekende trekkings
rechten kan een debiteurland gebruiken "ter dekking van een tekort met elk ander 
deelnemend land (uitgezonderd Zwitserland), mits in de verhouding waarin het
recht wordt uitgeoefend geen trekkingsrecht bestaat of het bestaande trekkings-

34)recht volledig is uitgeoefend" . Hiermee werd het beginsel van vrije concur
rentie hersteld. De overige 75% van de toegekende trekkingsrechten bleven bila
teraal gebonden.
Naast het gedeeltelijk multilateraliseren van de trekkingsrechten was in dit 
Verdrag nog een bijzondere regeling getroffen voor de door de BLEU te verlenen 
trekkingsrechten. Deze regeling bracht mee het verlenen van een geldlening door 
België aan enkele van zijn debiteuren waar onder Nederland (art. 20 van het Ver
drag) . Deze bijzondere regeling voor de BLEU hing samen met de wijze van verdeling 
van de Marshallhulp. Zoals eerder vermeld gold als uitgangspunt voor de toewijzing 
het tekort ten opzichte van het Westelijk Halfrond met een correctie via de local 
currency procedure. Dit systeem werkte als het tekort van een land in het be
talingsverkeer met de VS groter was dan het overschot in Europa. Voor de BLEU 
gold echter naar verwachting voor het "verdragjaar" een tekort van $ 200 min. 
t.o.v. de VS samengaand met een overschot in Europa van $ 400 min.. Hierdoor 
had de BLEU een overschot van $ 200 min. ten opzichte van het Westelijk Half
rond. De maximaal door de BLEU te ontvangen conditional aid en op grond hiervan 
te verlenen trekkingsrechten bedroeg hierdoor slechts 200 min.. Dit zou leiden tot 
een ernstige storing in het Europese betalingsverkeer. Op grond hiervan ontving 
België een extra additionele voorwaardelijke Amerikaanse hulp ter waarde van 
$112,5 min. mits het bereid was tot de tegenwaarde van $ 87,5 min. aan Europese 
debiteuren krediet te verlenen. Aan Nederland werd op grond hiervan een krediet 
toegezegd tot de tegenwaarde in Belgische francs van $ 38 min..

33)Prof. Dr. F.A.G. Keesing, De moeilijkheden van het inter-Europese betalings
verkeer, E.S.B. 20 juli 1949.

34) Verdrag inzake intra-Europese betalingen en compensaties voor 1949-1950, 
gesloten te Parijs op 7 september 1949, Handelingen Tweede Kamer 1949-1950 
1617, blz. 2
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Het belang van dit verdrag lag met name hierin dat voor de eerste keer na 
WO IJ het volstrekt bilaterale betalingsverkeer werd doorbroken door de intro- 
duktie van de multilaterale trekkingsrechten. Vastgesteld moest worden dat ook 
dit verdrag vooral bilateraal van karakter bleef met alle nadelen van dien.
Men slaagde er niet in de trekkingsrechten in overeenstemming te brengen met 
de werkelijke tekorten. Een aanzienlijk deel van de trekkingsrechten bleef ook 
onder dit verdrag ombeurt onder meer gold dit voor het Nederlandse trekkings
recht op Duitsland. Anderzijds raakten trekkingsrechten te snel uitgeput.
Deze gang van zaken werd mede veroorzaakt door de opgetreden devaluaties en de 
liberalisatie van het handelsverkeer. Het belang van de compensaties dat blijkt 
uit de tabel moet niet worden weggecijferd maar vastgesteld moet worden dat het 
betalingsverkeer ook in dit jaar bleef steunen op de Amerikaanse hulp. Gegeven 
het feit dat deze hulp afliep was dit een zorgelijke ontwikkeling. Waar de op
lossing moest worden gezocht bleek uit de kolom van de multilaterale trekkings
rechten die vanaf januari 1950 een sterke groei te zien gaf.
Totale omzet van compensaties, gebruik van trekkingsrechten en van de Belgische

35)lening onder het verdrag d.d. 7 sept. 1949 (in min. dollars)

juli/aug. 
1949

sept. 
1949

okt. 
1949

nov. 
1949

dec. 
1949

jan.
1950

febr. 
1950

maart
1950

compensaties 
1° en 2e categorie 6,65 6 , 1 2 10,63 29,81 4,50 11,05 9,25 2,29

Trekk ingsrechten 
bilateraal 138,10 40,05 29,19 27,78 62,45 45,33 28,39 26,89

Belgische lening --- 2 , 1 2 8 , 1 1 10*, 33

Multilaterale
trekkingsrechten 8,62 5,70 0,29 2,90 1,39 14,96 26,02 34,62

Slot.
Na WO II werd het gebonden betalingsverkeer voortgezet in de vorm van bilaterale 
betalingsakkoorden. Deze gaven iets meer ruimte aan de onderlinge handel door 
de introduktie van de wederzijdse kredietmarges.
Toen de kredietmarges steeds meer uitgeput raakten en het handelsverkeer dreigde 
te worden ingekrompen tot het niveau van het bilaterale betalingsakkoord zonder 
kredietmarge probeerde een beperkt aantal landen via het eerste multilaterale 
compensatieakkoord van november 1947, de kredietmarges zoveel mogelijk te ver
groten en optimaler te benutten.

3l.) Nota i.nzake de deviezenpositie, HTK 1949-1950 - 1643, blz. 8 .
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Met dit akkoord werden echter uitsluitend en in beperkte mate de nadelen van 
hot bilaterale stelsel bestreden, niet het stelsel zelf.
Ook de introduktie van de Marshallhulp in het intra-Europese betalingsverkeer 
met behulp van de conditional aid via het betal ings- en compensat.ieakkoord 
uit oktober 1948 bracht geen vrij onderling betalingsverkeer. Door de conditional 
aid werd de onderlinge kredietverlening binnen Europa weer mogelijk echter op 
basis van bilateraal bepaalde overschotten.
Eerst bij het betalings- en compensatieakkoord van september 1949 werd een be
scheiden aanval ingezet op het bilaterale betalingsstelsel via de multilaterale 
trekkingsrechten. Ook onder dit akkoord bleef het bilaterale betalingsstelsel in 
hoofdzaak intact.
Intussen was duidelijk geworden dat de eigen Europese bijdrage via compensaties 
eerste categorie eerste en tweede soort, van veel geringer betekenis was voor 
het Europese betalingsverkeer dan de trekkingsrechten. Aangezien de Amerikaanse 
hulp waarop de trekkingsrechten waren gebaseerd, afliep werd de aanval op 
het bilaterale stelsel doorgezet via de vrijmaking van het handelsverkeer. Uit 
de eerste ervaringen hiermee bleek al dat de doorbreking van het bilaterale 
handelsverkeer alleen kon slagen bij een vrijmaking van het betalingsverkeer. 
Vandaar dat een poging werd ondernomen om liet bilaterale betalingsverkeer 
principieel te doorbreken. In december 1949 werd door de heer Bissel, plaatsver
vangend hoofd van de E.C.A. een plan gelanceerd dat in grote lijnen overeenkwam 
met het eerder besproken Beneluxplan uit 1948. De kern was: "volledige en auto
matische transferabiliteit, geadministreerd door een clearing-unie, welke ten 
behoeve van de deficitaire staten over een bedrag aan dollars zou beschikken,
waarvan eerst gebruik zou worden gemaakt, zodra de kredietmarges dezer staten

36)waren overschreden"
Door de goedkeuring van het Verdrag tot oprichting van de Europese Betalings Unie 
welke op deze principes was gebaseerd werd met ingang van 1 juli 1950 het bila
terale betalingsverkeer in Europa definitief doorbroken.

Drs. J.M.M.J. Clerx

36) Dr. J. Kymmell, De ontwikkeling van het internationale betalingsverkeer, 
blz. 334.
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Documents Reveal.

Inleidi ng.
Op 17 augustxis 1945, na du Japanse capitulatie, proclameerden Soekarno en Hatta 
de onafhankelijke Republiek Indonesia, met Soekarno als president en Hatta als 
premier. De proclamatie geschiedde onder druk van militante, revolutionaire 
jongeren. De Grondwet van de jonge Republiek maakte van Indonesië een gecentra
liseerde eenheidsstaat. Gebrek aan geschoold kader, de vrees voor seperatisme, 
maar ook de praktijk van het Nederlandse bewind vormden krachtige argumenten 
tegen een federale structuur. Pas eind september 1945 arriveerden de eerste 
Brits-Indische contingenten militairen met de opdracht de Japanners af te voeren, 
de gevangenen in de concentratiekampen te bevrijden en orde en rust te bewaren in 
de daartoe gevormde bruggehoofden. De Engelse bevelhebber, Christison, erkende 
"de facto" de revolutionaire Djocja-Republiek omdat hij over onvoldoende man
kracht cn middelen beschikte om zelf het gezag en de verantwoordelijkheid over 
te nemen. De Engelse Labour-regering wenste geen partij te worden in het voor
zienbare conflict tussen de revolutionaire Soekarno-republiek en Nederland.

Niet eerder dan in maart 1946 kreeg Nederland toestemming militairen aan land te 
zetten op Java en Sumatra. De Nederlandse troepen werden in en rond een aantal 
steden geconcentreerd, waaronder de Indische metropool Batavia. Het herstel van het 
Nederlandse gezag in Oost-Indonesië en Borneo verliep vrijwel zonder problemen, 
omdat de Australische bevrijders snel weer het veld ruimden en in die gebieden 
geen virulent nationalisme bestond, mede door de achterstand in scholing. De 
samenwerking met de traditionele, inheemse gezagsdragers, de zgn. priyayi-groep, 
liet weinig te wensen over, ook al omdat deze groep zich bedreigd voelde door de 
westers opgeleide, nationalistische en populistische leiders van de Djocja-repu- 
bliek. Op Java daarentegen greep de deels nationalistische deels sociale revolutie 
als een veenbrand om zich heen, met roof en moord door ongecontroleerde gewapende 
bendes, -de zgn. Bersiap-tijd. Deze Bersiap-periode belastte in Nederlandse ogen 
de revolutionaire Djocja-Republiek zeer, omdat ook Nederlanders vermoord werden en 
de bevrijding van de gevangenen uit de Japanse kampen erdoor vertraagd werd.
De samenwerking van Hatta en Soekarno met het Japanse gezag discrediteerde de 
jonge Republiek al evenzeer. In het gezagsvacuum van die eerste maanden na de 
Japan.se capitulatie wist de Republiek zich te consolideren tot een machtsreali- 
teit, welke op Java en Sumatra althans enige orde schiep.
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l><' naai IluJmit i t' teruggekeerde IiUj t onanL • < iuuvt'r in*\ir■-(!im u m  .ia I Van Mook zocht 
naar oon vergelijk niet de revolutionaire republikeinen, doch de Hoge Veluwe- 
conferentie mislukte jammerlijk door fouten en misverstanden van beide zijden.
Van Mook overtuigde de Nederlandse Regering van de wenselijkheid om Indonesië 
te federaliseren, waardoor tevens een begin gemaakt kon worden met de staat
kundige wederopbouw in de loyale Buiten-Gewesten. Soekarno c.s. zagen in deze 
federalisering vooral een poging tot "verdeel en heers". Het rooms-rode kabinet 
Beel sloot eind 1946 met de Republiek het akkoord van Linggadjati, dat evenwel 
een dode letter bleef door onoverbrugbare verschillen in interpretatie. Hierop 
reageerde Nederland met de eerste politiële aktie van beperkte omvang met de 
codenaam "Operatie Produkt". De economisch meest profijtelijke gebieden werden 
onuer Nederlandse controle gebracht. Dit militaire geweld lokte een interventie van 
de Verenigde Naties uit, die een Commissie van Goede Diensten, de C.G.D., naar 
Indonesië stuurde met de opdracht de strijdende partijen behulpzaam te zijn bij 
het vinden van een vreedzame oplossing. Nederland beschouwde dit ten principale 
als onrechtmatige inmenging in binnenlandse aangelegenheden maar waagde het niet 
de wereldopinie te trotseren door de C.G.D. de toegang tot "ons Indië" te weigeren.

In januari 1948 kwam de Renville-overeenkomst tot stand welke dank zij Amerikaanse 
druk op de Republiek voor Nederland niet ongustig was. De Nederlandse souvereini- 
teit gedurende de overgangsfase naar volledige onafhankelijkheid voor Indonesië, 
de federale structuur en de blijvende band in de Nederlands-Indonesische Unie 
waren verzekerd. Bovendien bleef Nederland in het bezit van de op de Republiek 
heroverde gebieden. Ook deze overeenkomst kwam niet tot uitvoering en de spanningen 
namen voortdurend toe. De Republiek hanteerde met succes de guerilla- en infiltra- 
tietactiek en vond met name in de Islamitische wereld internationale erkenning.
Het India van Nehroe toonde zich een krachtig en invloedrijk pleitbezorger van de 
Republiek, die zich bovendien gesteund wist door het Oostblok, althans diploma
tiek. Dit was de situatie, welke het eerste, brede basis kabinet onder leiding van 
Drees in augustus 1948 aantrof. Na vele strubbelingen en vergeefse gesprekken 
met republikeinse leiders in Kalioerang, besloot het kabinet Drees tot een "totale" 
politiële actie met als doel de Republiek te liquideren en te federaliseren conform 
het concept-Bewindsvoering Indonesië in Overgangstijd (B.I.O.-besluit) , waarover met 
de coöperatieve Bandoengstaten eerder overeenstemming bereikt was.

De tweede politiële actie leverde militair gezien klinkende successen op.
Zo worden de belangrijkste republikeinse leiders gevangen genomen. Het republi
keinse leger, de T.N.I., had zich evenwel op een guer i .1 la-oorlog voorbereid, 
waartegen Nederland op langere termijn geen verweer had.
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Bovendien kwam Nederland internationaal vrijwel geisoleerd te staan met o.m. de 
Verenigde Staten tegenover zich. De Verenigde-Naties intervenieerde nu veel 
krachtiger en nam de Republiek en haar leiders in bescherming, wat neerkwam op 
volledige internationale erkenning . Uiteindelijk restte Nederland weinig anders 
dan zwichten, hetgeen via de Ronde Tafel Conferentie tot de volledige onafhanke
lijkheid van Indonesië leidde, met Nederland verbonden in een lichte Nederlands- 
Indonesische Unie.

1 Herkomst en doel van Documents Reveal♦
In een van de gesprekken met oud-premier Drees over de Indonesiëpolitiek in de 
periode 1948-1950, stelde deze ons een uiterst zeldzame, in opdracht van de
regering gedrukte brochure ter hand, welke naar het oordeel van ex-premier Drees 
genoegzaam de dubbelhartigheid van de Republikeinse leiders aantoonde. De brochure 
heeft als titel "Documents Reveal" met als ondertiteling: The government of the 
Indonesian Republic and the implementation of the so-called "Renville-Agreement".
Dr. Drees deelde mee dat de brochure opgesteld was met het oog op een mogelijke 
mislukkxng van de R.T.C.-conferentie (eind 1949), waarna de wereldopinie overtuigd 
zou moeten worden van het gelijk en de goede trouw van Nederland. Mislukking van 
de R.T.C. zou ongetwijfeld vergezeld zijn gegaan van nieuwe vijandelijkheden in 
Indonesië, waar de Nederlandse troepen zich ingesloten en bedreigd voelden door 
T.N.I.-eenheden. De brochure is in het Engels gesteld en telt 103 pagina's, waar
van het overgrote deel appendixes met "translations or copies of original docu
ments kept at Batavia for purposes of comparison. Quotations are only taken from 
documents, attached in full text". ^

De "Preface" vertelt voorts "When the Republican capital, Djocjakarta, was occupied 
by surprise on December 19, 1948, a number of official Republican archives was
taken possession of.... It stood to reason that the Government was particularly
interested in those documents which could throw some light on special points, in 
the first place those concerning violations of the Truce-agreement, which the Re
publican Government had repeatedly and emphatically denied. This applied in parti- 
cular to i.nfiltrations and subversive activities in the territories controlled bij 
the Netherlands. Document:; dealing with the subject are included in the appendixes". 
De "Introduction" (p. 7) geeft een summier overzicht van de Renville-overeenkomst 
en stelt vervolgens: "The only conclusion to be drawn from them (=documents) is, 
that the Republican Government never has had any intention of fulfilling the "Ren- 
ville-agreement or of coming to any final agreement whatsoever with the Netherlands, 
other than on the basis of total capitulation by the Netherlands to the hegemonistic-
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nationalistic politics of the Republic.
The documents prove: that from the day the "Renville" Agreement was signed, the 
Republican Government has not hesitated to infringe its letter and spirit; that 
the Republic has conducted the political negotiations with the Netherlands in a 
manner not consistent with good faith as was clearly aimed at in the "Renville"- 
agreement; that while the negotiations were in progress, the Republic was simul- 
taneously conducting and ever intensifying a continuous campaign of subversive 
and terrorist activity in the territories controlled by the Netherlands; that to 
achieve their object the Republic has employed means not permitted under interna
tional law; that for their purposes the Republic has appealed for and accepted the 
help of destructive communism in Malacca".

De brochure zelf is ongedateerd, maar enkele aanwijzingen maken een betrekkelijk 
nauwkeurige datering mogelijk. In de eerste plaats het gegeven dat de documenten 
tijdens de tweede politiële actie zijn buitgemaakt. In de tweede plaats de eerder 
vermelde mededelingen van Dr. Drees. Tenslotte bleek het archief-Drees een engels- 
talig document te bevatten, dat vrijwel zeker de onmiddellijke voorloper van de 
brochure "Documents Reveal" is, gedateerd op 28 februar 1949 en getiteld: "The 
consequences of a restoration of republican authority in Djocjakarta and vicinity. 
Het behandelt dezelfde thema's met behulp van dezelfde documenten als "Documents 
Reveal", zij het in een wat andere volgorde. Waarschijnlijk moest het stuk in 
het diplomatieke verkeer met name de Verenigde Staten overtuigen van de chaos, 
welke het gevolg zou zijn van herstel van republikeins gezag over Djocja en om
geving, waarop de V.N. aandrong. "Documents Reveal" had die bedoelincr niet meer, 
zodat de brochure vermoedelijk pas eind 1949 gedrukt is.

Hoewel "Documents Reveal" uiteindelijk niet aan de openbaarheid werd prijs gegeven, 
omdat de R.T.C.-overeenkomst zo'n publicatie overbodig en vooral inopportuun 
maakte, wilden wij er toch enige aandacht aan besteden wegens het illustratieve 
karakter ervan, vooral voor de morele dimensie en taxaties in het Indonesiëbe- 
leid van het kabinet Drees-Van Schaik. Vooral de Republikeinse opiumhandel en de 
contacten met de Maleise Communistische partij komen aan bod, omdat over de overige 
onderwerpen, bestandsschendingen, demobilisatie van de T.N.I. en Republikeinse 
onderhandelingsattidude elders al veel gepubliceerd werd.
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2 üe Republikeinse opiuinhandel.
Chapter II van "Documents Reveal" onthult de betrokkenheid van de republikeinse
regering bij de opiumhandel c.q. smokkel, waarvan de revenuen ten goede kwamen
aan nationalistische strijdgroepen en republikeinse vertegenwoordigingen in het
buitenland. Documents Reveal stelt o.m.: "Whereas at first the selling was
restricted to limited lots in Netherlands controlled territories, towards the
middle of May 1947 it was decided in a cabinet meeting of the Republican Government

3)to extend trading to foreign countries, especially Singapore and Malacca"...
"In consideration of the internationally accepted rules relating to the trade of
opium, it is clear that the Republic was, in regard of these opium manipulations,
which took place without any control as to the further use of this narcotic and
without any observance of the internationally established restrictions, and
thus neglecting all responsibility regardless of any results thereof, guilty of

4)a serious contravention of international standards" . Bij wijze van conclusie: 
"Foreign currency, obtained in exchange for opium was for the greater part used in 
secretly continuing the fight against the Netherlands at a time, when a solemn com- 
mitment had been accepted to cease fighting and to honestly endeavour to find a 
peaceful solution of the conflict through straightforward negotiations.

Een beoordeling van bovenstaande beschuldigingen, vergt enige kennis van de his
torische context. Literatuur- en archiefonderzoek bracht o.m. het "Geheim rapport 
betreffende de verantwoordelijkheid van Republikeinse regeringspersonen voor het 
in de smokkelhandel brengen van opium" aan het licht, opgesteld door D. van den 
Dool, commissaris van politie 2e klasse bij de Dienst der Algemene Recherche aan 
het parket van de procureur Generaal te Batavia, gedateerd 22 februari 1949, 
dus na de tweede politiële aktie ^ . Dit geheim rapport bevat een vrijwel com
pleet overzicht, dat wij hier verkort weergeven met de nodige aanvullingen en 
kanttekeningen.

Voordat Japan zich in 1942 meester maakte van Indonesië, beschikte de Nederlands- 
Indische regering te Batavia over een omvangrijke voorraad opium, afkomstig uit 
Turkije en Perzië. Deze opium werd ruw aangevoerd en in een staatsonderneming 
bewerkt. De dienst Opium-en Zoutregie van het Indische Ministerie van Financiën 
beheerde de voorraad. De regering had het volledige monopolie op de opiumhandel en 
de verkoop geschiedde in door de staat geautoriseerde verkooppunten. Pas in 1943 
tekende Nederland een internationaal verdrag, dat een volledig verbod op de opium
handel behelsde ^ .
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In december 1945 werden de door de Jappanners intact gelatm opiumvoorraad
van ca. 2 2 ton en de voor de bewerking van ruwe opium benodigde machinerieën
door de republikeinen overgebracht naar Djocja, op bevel van Ir. Surachman, de
toenmalige minister van Financiën, en bleven zo buiten bereik van de naderende 

, _ 8 ) .Nederlanders . De Djocja-autoriteiten beheerden deze opiumvoorraad aanvanke
lijk op dezelfde wijze als Batavia gedaan had. De Republikeinse Opium-en Zout- 
regie, ressorterend onder het Republikeinse Ministerie van Financiën, verzorgde 
het beheer. De bereiding vond in een staatsfabriek plaats, de Djocja-regering bezat 
het monopolie en de verkoop aan licentiehouders vond in staatswinkels plaats.
Raden Mukarto Notowidigdo stond aan het hoofd van de Opium-en Zoutregie en had 
vóór de oorlog in Nederlandse dienst eveneens opiumzaken behandeld. De eerste, 
relatief grote uitgifte van opium dateert van 3 mei 1947, ten tijde van het
kabinet-Sjahrir III. Aan Bagdo van de Banking en Trading Corporation te Solo

9)werd 80 kilo opium verkocht

In juli 1947, vlak voor het begin van de eerste politiële aktie, besloot het juist
aangetreden kabinet Sjarifuddin tot export van opium ter verkrijging van deviezen.
De premier kreeg de verantwoordelijkheid voor deze operatie. De Nederlandse
blokkade, welke o.m. de republikeinse export van rijst naar India verlamde,
maakte de deviezenschaarste zo nijpend, dat de handhaving van buitenlandse missies in
gevaar kwam. De financieel-economische toestand van de sterk verkleinde Republiek

10)verslechterde door Operatie-Produkt en de blokkade zienderogen . Nochthans 
stelde Van den Dool vast: "Gedurende 1947 is van een centraal geleide smokkelorga
nisatie nog geen sprake". Het kabinet-Sjarifuddin ondernam daartoe ook geen aktie 
en van de voorgenomen export van opium kwam tot januari 1948 weinig terecht.
De enige zending van enige omvang betrof 200 kilo ruwe opium, die in december 1947 
door de Indiër Patnaik naar Signapore gebracht zouden worden. De opbrengst moest 
ten g o e d e  komen aan het Indonesia Office in die stad, dat onder leiding stond van
Dr. Utoyo. In maart 1948 liet Hatta navraqen waar deze opium c.q. de opbrengst ge

il)bleven waren . De archiefstukken maken geen gewag van meer zendingen dan die 
200 kilo.

Nadat het kabinet-Sjarifuddin het veld had moeten ruimen wegens de heftige kri
tiek op de ondertekening van de Renville-overeenkomst, trad het presidentiële 
kabinet-Hatta aan, januari 1948. Het kabinet-Hatta zette wel een centraal geleide 
organisatie op voor de opiumexport. De aftocht van duizenden, gedemobiliseerde en 
veelal werkloze, soldaten naar de sterk verkleinde Republiek, de voedselschaarste 
en zelfs hongersnood ten gevolge van het verlies van belangrijke landbouwgebieden, 
de strenge Nederlandse blokkade en de nijpende tekorten aan alles, inclusief
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aan deviezen, deden daartoe besluiten. De eindverantwoordelijkheid kwam nu te
liggen bij de republikeinse minister van Financiën, Maramis Deze vertrouwde de
organisatie toe aan Mukarto, hoofd van de Opium-en Zoutregie, Subeno en Kamadjaja,
ambtenaren van het ministerie van Financiën, en aan Tony Wen, die benoemd werd
tot agent te Singapore. De laatste was een chinees die eerder als leider van de
Ant.i-Nederlandse Internationale brigade in de Republiek regelmatig voor radio-

1 2 )Djocja de Chinese minderheid in Indonesië in hun volkstaal toesprak

Maramis stelde de prijzen vast: voor in Djocja geleverde opium 60.000 rupiah 
per kilo en 28 rupiah per tube bereide opium (0,8 gram), voor in Batavia geleverde 
opium f 3500 per kilo en voor in Singapore geleverde opium 450 Straits $. De 
feitelijke marktprijzen in de verschillende plaatsen lagen beduidend hoger.
De waarde van de drie valuta was in 1948 onder invloed van de oorlogsomstandig
heden allerminst stabiel en met name de rupiah devalueerde voordurend. De door 
ons geraadpleegde archiefstukken maken enkel een vergelijking tussen Djocja en 
Batavia in juni 1948 mogelijk, toen de rupiah f 0,029 Nederlands-Indisch waard was. 
Aankoop bij de regering te Djocja kostte ook toen 60.000 rupiah per kilo ruwe en 
48 rupiah per tube bereide opium; op de markt in Djocja werd 85.000 rupiah
(f 2465) en 100 rupiah (f 2,90) betaald en in Batavia f 4000,—  en f 5,— . De

13)smokkel loonde dus voor de wederverkopers.

De eerste grotere transporten onder de nieuwe organisatie vonden plaats in maart 
1948. In het eerste ons bekende geval werd 500 kilo ruwe opium aangekocht door 
de chinees Lie Kwat Tjin. De opium was bestemd voor Singapore en werd per boot 
overgebracht vanuit Popoh (zuid-Java), begeleid door Subeno, Kamadjaia, Tonv Wen en

, M)Lie Kwat T j m  zelf
In het tweede geval kocht Tony Wen zelf 500 kilo ruwe opium. Op verzoek van
Maramis kreeg Wen voor het vervoer naar de havenplaats Tuban van Hatta, in diens
kwaliteit van minister van Defensie, een militair escorte. Van daaruit werd de
opium verscheept naar Singapore, weer onder begeleiding van de drie ambtenaren
van Financiën. In Singapore droeg Tony Wen 22 5.000 Straits $ over aan Utoyo en
Mukarto. Bijna de helft van deze som was bestemd voor Dr. Subandrio, hoofd van

15)de Republikeinse missie te London . De opium werd op volle zee, vlak buiten
Singapore uit de grotere vrachtboot overgeladen in speedboats en kwam zo de
stad binnen. In mei 1948 vond een derde opiumzending per schip naar Singapore
plaats: 2000 kilo vanuit de Zuid-Javaanse haven Pacitan, aangekocht door de

16) .Chinese handelaar Liong Min Loi
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Hierna contracteerde de Republiek de Australiër en voormalige R.A.F.-piloot
Cobley, die met een Catalina-watervliegtuig yanaf een meer bij Bukit

17)Tinggi, op Sumatra, op de wateren vlak buiten Singapore vloog
Op deze wijze werd in juni 2500 kilo, aangekocht door Tony Wen, en in juli

18}1500 kilo, aangekocht door Lie Kwat Tjin, overgevlogen . In Singapore was
19)o.a. een jongere broer van Tony Wen bij de verdere handel betrokken

Zoals gemeld, beperkte de opiumhandel zich niet tot Singapore, maar was
zij ook gericht op de door Nederland gecontroleerde gebieden. Op deze wijze
konden Nederlands-Indische guldens verkregen worden, waarmee belangrijke
importen (o.a. medicijnen en textiel), de infiltranten en de ondergrondse
organisatie van de Republiek betaald worden. Deze opiumhandel voltrok
zich op drie verschillende wijzen. In de eerste plaats waren er de kleine,
veelal Chinese handelaren, die op de markt in Djocja aangekochte kleine hoeveel-

2 0 )heden in bootjes overbrachten naar o.a. Semarang, Surabaya en Batavia
In de tweede plaats was er de centraal geleide export naar Batavia. Daartoe werd
in Batavia een speciale commissie ingesteld, waarin onder andere oud-minister
Surachman zitting nam. Afdrachten van in Batavia geleverde opium vonden hier 

2 1)plaats . In de derde plaats kwam opium de bezette gebieden binnen via de TNI. 
Ten behoeve van de herbewapening van de Siliwangidivisie en ten behoeve van de 
infiltratie vroegen en verkregen de TNI-commandanten Hidajat en Mustopo, respec
tievelijk 50.000 tubes en 200.000 tubes plus 1000 kilo ruwe opium. De opium was 
immers veel waardevaster dan de rupiah. In de periode juni tot oktober 1948
bracht de TNI dus opium in omloop ter verkrijging van harde Nederlands-Indische 

22)guldens . In juni 1948 kwam de Nederlandse regering de opiumhandel op het
spoor. Op de dertiende van die maand vond de politie van Batavia in hotel Nanking
5 kilo ruwe opium. De opium bleek afkomstig van de Chinese handelaar Sie Tek Soen,
uit Republikeins Solo, die op 31 juli gearresteerd kon worden. Op hem vond de
recherche een aantal documenten die enerzijds in de eerste dagen van augustus 1948
leidden tot confiscatie van in totaal nog eens 120 kilo ruwe opium in Batavia en
Surabaya en die anderzijds een relatie aantoonden met Raden Mukarto Notowidigdo.
Op 10 augustus werd Mukarto gearresteerd op het vliegveld Kemajoran te Batavia,
waar hij als correspondent van een republikeins dagblad en voorzien van een V.N.-
pasje net het C.G.D. toestel naar Djocja wou nemen. Hij had een uitgewerkte
lijst bij zich met de belangrijkste opiumtransacties. De Britse autoriteiten
te Singapore werden onmiddellijk op de hoogte gesteld, evenals de C.G.D..
De Nederlandse regering begon een intensieve perscampagne en poogde de affaire

23)ook op het diplomatieke vlak zoveel mogelijk uit te buiten
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In Singapore viel de handel volledig stil. Op 3 september 1948 werd Tony Wen
24)gearresteerd , en op 9 september vluchtten Subeno en Kamadjaja naar Bangkok.

De twee Chinese handelaren, Lie Kwat Tjin en Liong Min Loi doken onder op het 
Maleise vasteland. Op 15 september deed Subeno verslag aan Hatta over de opium
handel op Singapore. De Republiek had nog 2.593.000 Straits $ tegoed van de drie 
chinezen, maar voorlopig bestond er geen uitzicht op inning van die gelden. Ont
vangen had men tot dan toe over de periode juni-augustus 132.000 Straits $.
De opiumexport naar Singapore was daarmee op een financieel fiasco voor de Repu
bliek uitgelopen. Binnen Indonesië ging de handel wel door. Naar een schatting van 
Van den Dcol bracht de Republiek in 1948 ca. 15 ton opium in omloop. De helft 
daarvan ging naar Singapore.

Keren we terug naar de in "Documents Reveal" geuite Nederlandse beschuldigingen, 
dan kan niet ontkend worden dat de republikeinse opiummanipulaties inderdaad 
dienstig waren aan de financiering van infiltraties en subversieve aktiviteiten, 
welke moeilijk verenigbaar waren met de Renvillebeginselen. De Nederlandse ver
ontwaardiging over zoveel gebrek aan goede trouw miskende evenwel de revolutio
naire dynamiek in met name de T.N.I., welke geen enkel republikeins kabinet kon 
beteugelen. Voorts ging Nederland eenvoudig voorbij aan de noodsituatie in de 
Djocja-Republiek, die deels het gevolg was van de politiële actie en de daarop 
volgende economische blokkade. De Republiek verwijten dat zij de Internationale 
Conventie van Geneve met betrekking tot het gebruik en de handel in narcotica 
negeerde, doet geen recht aan het feit dat de Republiek deze Conventie nimmer 
ondertekende, ook niet kon ondertekenen omdat Nederland haar souvereiniteit 
betwistte en de Republiek het recht ontzegde internationale verdragen te tekenen. 
Trouwens, de Nederlandse regering nam pas sedert 194 3 de internationale regel
geving in acht, wat haar te gemakkelijker viel nu ze nauwelijks over opiumvoor- 
raden beschikte. Voordien leverde de Opium- en Zoutregie in Indonesië profijte
lijke winsten op.

3 Republikeinse contacten met de Malay Communist Party.
Door het snel en volledig neerslaan van een communistische opstand in de periode 
september-november 1948, had het kabinet-Hatta veel aan gezag en kredietwaardig
heid gewonnen bij de westerse mogendheden, met name bij Amerika. Toendertijd 
leed het regime van Tsjang Kai Sjek in China nederlaag na nederlaag tegen Mao's 
troepen en waren Frankrijk noch Engeland in staat de communistische opstanden in 
Vietnam, Birma en Maleisië snel en afdoend te onderdrukken. Dat gaf nog meer 
reliëf aan Hatta's prestatie. Chapter IV van "Documents Reveal" probeert Hatta 
te ontmaskeren als kampioen tegen het communisme door op zijn contacten met de
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Malay Communist Party te wijzen: "Although Moh. H^tta has since the communist 
revolt ln the Republic in September and Oktober 1948 professed to be a Champion
against the communists, nevertheless he has at any time been prepared to accept

25)support, also from the communists, to achieve his aims"
Ook hier geven we eerst de historische context, alvorens de beweringen van "Docu
ments Reveal" te toetsen. De Malay Communist Partij bestond voornamelijk uit 

26)Chinezen. De militaire arm van de partij, the Anti-Japanese Army, vocht een hard
nekkige guerillaoorlog uit met de Japanse bezetters, zij aan zij met Force 136,

27)het restant van het Britse koloniale leger * Na de capitulatie van Japan, 
augustus 1945, oordeelde de MCP dat zij nog niet krachtig genoeg was om de macht 
over te nemen en de terugkeer van de Britse koloniale macht te weerstaan. The 
Anti-Japanese Army werd opgeheven, maar als veteranenvereniging bleef de organi
satie in stand. Het merendeel van de wapens werd ondergebracht in geheime wapen
depots. Eén van de voornaamste commandanten van het M.C.P. leger, Wu Tien Wang, 
werd tot lid benoemd van het door Lord Mountbatten voor Singapore ingestelde 
burgelijk adviescollege.

De M.C.P. richtte een aantal mantelorganisaties op, waaronder de in naam niet- 
communistische partij Malayan Democratic Union en de massavakbond General Labour 
Union. De partij had vooral aanhang in het overwegend door Chinezen bevolkte 
Singapore. Op het Maleise vasteland-waar de maleiers van oudsher bevreesd 
waren voor Chineze overheersing- was die aanhang beduidend kleiner. In Singapore
trachtte men via het organiseren van massale stakingen en boycotts de macht aan

28)zich te trekken

Secretaris-generaal van de MCP was Loi Tak. Naar later bekend werd was hij al 
voor de oorlog in dienst van de British Intelligence. Tijdens de oorlog colla
boreerde hij met zowel Force 136, als met de Japanse bezetters. Aan zijn verraad 
was het te danken, dat in 19 36 de Britten het volledige centrale comité van de 
MCP konden arresteren en dat in 1942 de Japanners een nieuw centraal comité 
konden overvallen en volledig uitmoorden. In 1942 werd hij zo secretaris generaal 
van de partij . Na afloop van de oorlog zette hij zijn werkzaamheden voor de Britten 
weer gewoon voort. In februari 1947 kwam zijn dubbelrol aan het licht, toen enkele 
belangrijke, op zijn aanwijzingen aangelegde, wapendepots door de Britten ontdekt
werden. Loi Tak dook onder en verdween via Hongkong naar Thailand, de MCP in

29)diepe verslagenheid achterlatend
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Zijn opvolger als leider van de MCP werd oud-guerilla-commandant Chin Peng. Na 
een uitgebreide zuivering en reorganisatie van de partij zette die een nieuwe 
koers uit voor de partij, die uiteindelijk moest leiden tot een gewelddadige 
machtsovername, waarvoor de partij, naar het voorbeeld van Mao, steun zocht 
bij de Maleise boeren. In 1947 bezocht hij HongKong en China en verkreeg er van 
Chou En Lai een gematigd positief advies in zake de kansen op succes van een ge
wapende opstand in Maleisië. MCP-afgevaardigden naar het World Youth Festival te

30)Praag in juli 1947 kregen echter geen Russische steun voor het plan .
Of zij te Praag ook contact hadden met de Indonesische communisten Setiadjit en

31 )Suripno of met CPN-leden Bakker en Driessen, is niet bekend

Begin 1948 lagen de zaken anders. Op terugreis uit Calcutta, waar hij de South
32)East Asian Youth Conference en het congres van de Indiase communistische partij

bijwoonde, bezocht de leider van de Australische communistische partij, Sharkey, 
in maart 1948 de MCP. Hij nam deel aan de vierde plenaire zitting van de partij
- 9 tot 20 maart 1948- en pleitte er voor het ontketenen van een gewapende opstand.
Hij deed dat vermoedelijk in opdracht van de Kominform, maar ook als bewonderaar

33)van de VietMinh

In deze periode keerden evenwel de kansen van de MCP. In Singapore organiseerden de
Britten met het oog op een stapsgewijze machtsoverdracht verkiezingen voor een
"legislative council". MCP en MDU riepen op tot een boycott, maar de verkiezingen
gingen gewoon door. Tegelijkertijd werd het Workers Protection Corps verboden.
Het Workers Protection Corps was samengesteld uit ex-guerilla's en onderwereld-
figuren (prostitutie, opiumhandel) en fungeerde als knokploeg van de MCP. Met deze
knokploeg hield de MCP de vakbonden en de arbeiders stevig in haar greep. De
Labourregering in London stuurde eigen vakbondskader naar Singapore om daar nieuwe
vakbonden op te zetten en had daarmee sneller dan verwacht veel succes. De commu-

34)nisten verloren veel van hun macht en invloed

Op 10 mei 1948 werd in Singapore in aller haast de vijfde plenaire zitting van de 
MCP gehouden. Men trok er de slotconclusie dat de Britten de MCP wilden liquideren 
en besloot tot een defensieve oorlog. Binnen een maand vertrokken bijna alle MCP- 
leiders uit Singapore naar het vasteland. Het guerillaleger werd weer opgericht.
De MDU en de eigen vakbond werden in juni 1948 opgeheven en in dezelfde maand 
zorgden de eerste gewelddadige akties voor het uitroepen van de noodtoestand voor 
zowel Maleisië als Singapore. De in juni 1948 begonnen gewapende opstand tegen het 
Britse gezag zou twaalf jaar gaan duren.
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Het document dat door "Documents Reveal" wordt aangeyoerd om een verband te leggen 
tussen Hatta en de MCP is gedateerd op 18 maart 1948 en behelst een verslag 
van twee leden van de Partai Socialis Indonesia aan Hatta betreffende in Singa
pore gevoerde besprekingen. In februari 1948 sprak de Indonesische delegatie 
met de voorzitter van de MCP, Tjin Min Tjin, die zich zeer gereserveerd op
stelde, vanwege eerdere ervaringen met indonesiërs en de Renville-akkoorden.
Na verschillende gesprekken sprak de MCP morele steun uit. Op 2 maart gaf Sjahrir, 
leider van de PSI en oud-premier, aan een MCP-delegatie een uiteenzetting over 
de Renville-akkoorden, de regeringspolitiek en de PSI. De MCP stemde in met de 
"diplomasi"-politiek van Hatta en keurde de opstelling van de linkse oppositie 
in Indonesië af. Later spraken de Indonesische vertegenwoordigers ook met de 
MDU en met de Malayan Nationalist Party. Via de laatste partij kwam men in con
tact met een officier van het Malayan Regiment die bereid was om een groot aan
tal wapens te verkopen .

De PSI steunde de regering Hatta en Sjahrir was een van de voornaamste adviseurs
van Hatta. Wapenaankoop is duidelijk één van de doeleinden van bovenbeschreven
missie geweest. Het daartoe gelegde contact vond plaats via de MNP, een linkse
partij op het Maleise vasteland die een unie van Maleisië met Indonesië nastreef-

36)de . Een van de andere doeleinden van de missie was waarschijnlijk te voor
komen dat de MCP een bondgenootschap zou aangaan met de PKI en de daarmee in de 
FDR verbonden linkse oppositie tegen het kabinet-Hatta.
Uit een ander archiefstuk blijkt dat de Republiek en de MCP metterdaad samen- 

^  37) werkten
In mei 1948 schreef TNI-kapitein Muchtar vanuit Bukit Tinggi op Sumatra aan zijn 
collega Zubir Iljas, op dat moment verblijvend te Kuala Lumpur, met de vraag om 
de in Maleisië getrainde Indonesische soldaten geleidelijk aan terug te zenden 
naar Sumatra. In zijn brief stelde hij tevens, dat Zubir Iljas zich voor de 
gelden nodig voor wapenaankoop bij Thaise officieren moest vervoegen bij het 
Indonesia Office te Singapore en dat hij bij deze transakties toestemming had 
samen te werken met de MCP.
Ook bestond er een begin van samenwerking tussen de PKI op Sumatra en de MCP.
In april 1948 stuurde de PKI een zekere Sutan Djenain als afgevaardigde naar
Singapore met het verzoek aan de MCP om een afgevaardigde naar Bukit Tinggi te
sturen. In juni zond men twee leden naar Singapore met een lading goud en juwelen
ten behoeve van wapenaankopen. Geen van de drie PKI-leden keerde terug.
Djenain werd onder de door de Engelsen in Singapore afgekondigde noodtoestand
gearresteerd en de andere twee PKI-mensen doken bij het begin van de MCP opstand

38)onder
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Hierbij yalt nog op te merken dat de PKI-Sumatra niet dezelfde is als de PKI-Java. 
Bij het uitbreken van de Madiun-opstand in september 1948, distanciëerde Sumatra 
zich nadrukkelijk van Muso c.s. en sprak steun uit aan Sukarno en Hatta,

Nu enige kanttekeningen bij de Nederlandse poging Hatta wegens de Maleise 
contacten te diskrediteren bij de westerse bondgenoten. Allereerst moet de 
datering van deze contacten in aanmerking genomen worden. De gewraakte gesprekken 
vonden plaats nog voor het begin van de vierde plenaire zitting van de MCP, waar 
voor het eerst de mogelijkheid van een gewapende opstand ter sprake kwam.
Op dat moment stond de MCP als een reguliere partij te boek, vergelijkbaar met 
de CPN in Nederland. Trouwens, ook de PKI koesterde destijds geen coup-plannen.
Met name de PSI-delegatie naar Maleisië heeft zich beijverd begrip en steun te 
verwerven voor de "diplomasi"-politiek van Sjarifuddin en Hatta.
Dank zij deze missie werd een denkbare solidarisering van de MCP met de linkse 
oppostie tegen Hatta voorkomen. De gunstige afloop van de gesprekken met de MCP 
mondden als vanzelf uit in een verzoek om militaire steun . De MCP had immers 
enorm veel ervaring opgedaan in de gewapende strijd tegen de Japanners.

Hatta heeft steeds terughoudend gereageerd op het communisme. Om Amerika niet
39)te bruskeren, tekende hij het consulaire verdrag met de USSR niet . Met 

behulp van de TNI brak Hatta door communisten georganiseerde stakingen en Hatta 
wilde met de "rationalisatie" van de TNI juist de communistische invloed in het 
republikeins leger terugdringen  ̂. Kortom, geplaatst in zijn historische 
context, kon het Nederlandse verwijt onmogelijk veel indruk maken op bijvoorbeeld 
de Verenigde Staten. De Amerikaanse adminstratie was destijds met scepsis ver
vuld jegens het beleid van de Nederlandse regering.

4 Infiltraties en subversieve acties.
In Chapter I, "Infiltration and subversive Activity in Territory controlled by
the Netherlands", worden met behulp van de Djocja-papers de betrokkenheid en
verantwoordelijkheid van Hatta c.s. aangetoond voor infiltraties en subversieve
acties op Nederlands grondgebied. Dit hoofdstuk valt in drie delen uiteen.
A. "The Bureau C.abinet" Directly upon the conclusion of the "Renville" Agreement^
Moh. Hatta in his capacity of Vice President/Prime Minister established the
"Bureau Cabinet for Affairs in Occupied Territories" under his personal direction
"In reality, by setting up this "Bureau Cabinet",a central body was formed,
which was to lead and coördinate the subversive activity immediately undertaken

42)in the territory controlled by the Netherlands..." . De verslagen van o.m. 
een bijeenkomst van de Republikeinse Security Committee en brieven van de direc
teur van het "bureau cabinet" bevatten inderdaad compromitterende passages....
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"It wil be necessary to improve the infiltrations from Republican territory.
In carrying out these infiltrations the greatest caution wille have to be
exercised. If this action is not carried out very carefully, the Netherlands
Government will have good cause to blame the Republic for lack of goodwill

43)in implementing the Truce Agreement...
Voorts "to send special groups to Netherlands occupied territory in order to
destroy vital installations..etc. also to kidnap and murder Nethcrlanders and
their accomplices bij means of assassination and administering poison and to

44)stcal valuable material"
B. The participation of the Republican Military Forces under direction of the 
Viee-President/Acting Minister of Defense, Mohammad Hatta.
Zeer illustratief voor het denken en handelen van de leiding en het kader van
de TNI is de notitie d.d. 25 januari 194Q, afkomstig van het hoofdkwartier van

45)de Republican Commander - in - Chief: "... The Military Forces of the Repu
blic have from the very start until now never ceased to fight and they will 
not do so until the ideals of complete independence be achieved. Moreover, the 
resolution to accept the Truce was taken by a "special cabinet". By word of 
mouth as well in writing all commanders of different units of the Forces have 
unanimously declared that it is their unflinchable will and preparedness to 
continue the struggle in defence of the Sovereignty and Independence... that, 
no matter how precarious the situation of the fighting forces of the Republic 
may become, they shall not leave the arena. The slogan of the Military Forces 
of the Republic Qf Indonesia has so far been and will so remain in future:
1. Promises once made, have to be fulfilled.
2. The fight once begun, must be continued.
3. The bullet in still in force.
Voorts geeft hoofdstuk I uittreksels van stukken over de voorgenomen infiltratie
van de befaamde Siliwangidivisie en over geld- en opiumleveranties ten behoeve van
republikeinse eenheden, die een guerilla voerden in Nederlandse gebieden.
Conclusie: The documents.... make it clear that the Republican Government, and
especially Moh. Hatta, were fully cognizant with the infiltrations and subversive
activity prepared by the republican army and carried out on a large scale in the
Netherlands controlled territory', large quantities of opium were made available for

46) .the purpose of financing this particular action"
C. Infiltrations and subversive action in parts of Indonesia outside those origi- 
nally controlled bij the Republic.
Dit onderdeel bevat o.m. een uitgewerkt plan "for the Struggle in non-republic 
territories", opgesteld ^oor de vice-president van de K.N.I.P.,"in fulfilmentof a 
promise made to that effect'',to the Vice-President of the Republic, Moh. Hatta" ^  .
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Met "non-republic territories" werden vooral Celebes, Borneo en de deelstaat
Oost-Indonesië bedoeld. De medeverantwoordelijkheid van Hatta c.s. voor de
infiltraties en subversieve acties op "Nederlands" grondgebied valt niet te
loochenen, maar daarbij moet wel aangetekend worden dat: het Republikeinse
Leger, de TNI, in 1948 een autonome macht en factor was in de Indonesische 

t ... 48)revolutie . Hatta en Soekarno hadden slechts beperkte zeggenschap over de 
TNI. De "diplomasi'-politiek van de Djocja-politici werd door de TNI-leiding met 
scepsis, ja wantrouwen bezien. De TNI zelf was allesbehalve een straf gediscipli
neerd en geregeld leger. Tot oktober 1948 trokken belangrijke onderdelen van het

49)republikeinse leger zich weinig aan van de instructies van de legerleiding
De communistische Madiun-coup, pas kort voor het begin van de tweede politiële actie
neergeslagen, illustreerde dit. Bovendien rekende Nederland ook de zogeheten
Lasjkars tot de TNI, terwijl deze Lasjkars strijdorganisaties waren van politieke 

50)groeperingen . Zij beschouwden zich niet als onderworpen aan de legerleiding, 
maar vochten hun eigen revolutionaire oorlog tegen de Nederlanders uit. Veel van 
deze Lasjkars bleven na de eerste politiële actie in West-Java achter, terwijl de 
reguliere TNI-troepen zich ingevolge het Renville-akkoord goeddeels terugtrokken 
achter de zgn. Van Mook-lijn, dus op het gebied van de verkleinde Republiek.
De TNI-leiding hield na de Renville-akkoorden voortdurend rekening met een tweede, 
totale po’ i tiële actie. Van de eerste politiële actie had de TUI geleerd dat r,i j 
met orthodox opgezette verdedigingslinies tegen de beter bewapende en gediscipli- 
neerder vechtende Nederlandse troepen geen schijn van kans had. Mede door de
succesvolle guerilla van de VietMinh in Indo-China, koos de legerleiding voor de

51)guerilla tactiek
Kleinere, beter geoefende en beter uitgeruste eenheden moesten bij een Nederlandse 
aanval in heel Java een guerilla ontketenen, hetgeen met succes zou geschieden. 
Overigens was het Nederland en de VN-commissie bekend dat de TNI vermoedelijk
zou rebelleren, indien de Republikeinse politici compromissen zouden sluiten met

52)het Nederlandse gezag . Het kabinet Drees-Van Schaik deed in zijn benadering 
van de Djocja-politici onvoldoende recht aan de autonome en gecompliceerde dyna
miek van een onafhankelijkheidsoorlog, die gepaard ging met een sociale revolutie.
De Djocja-republiek en de TNI konden moeilijk buiten elkaar, maar bezagen en tax
eerden de revolutionaire ontwikkelingen geheel verschillend evenals de strategie 
en tactiek ter bevrijding van Indonesië. Nederland eiste bijvoorbeeld van de 
gevangen genomen Sukarno dat hij het republikeinse leger zou bevelen de strijd 
te staken. Terecht antwoordde Sukarno dat de TNI zo'n bevel naast zich neer zou 
leggen. Overigens versterkte de TNI juist na en door de tweede politiële actie 
haar greep op het revolutionaire proces en is wel het vermoeden geuit dat Soekarno 
zich liever aan de Nederlanders dan aan zijn eigen TNI toevertrouwde.
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Had Soekarno zich door de TNI laten meevoeren in de guerilla, dan had hij ver
moedelijk het initiatief aan de TNI-commandanten moeten laten. Als Nederlands
gevangene bleef hij het symbool, nationaal en internationaal, van de onafhankelijk
heidsstrijd van het geknechte Indonesische volk.

5 De zogenaamde "rationalisatie" van de TNI.
In de Renville-akkoorden waren Nederland en de Republiek overeengekomen dat de 
Republiek zijn troepensterkte zou reduceren. In Chaeter III heet het evenwel....
"it has now become evident that even the discharge of personne] as a result 
of the "rationalization" was nullified in September and October 1948 by re-mo-
bilization of the "rationalized" troops. With the approval of Moh. Hatta....
circa 170.000 were secretly called up again around October 1948", wat Hatta

53)gedurende de onderhandelingen met Nederland o.m. te Kalióerang verzwegen had 
Wat was het geval. Conform de Renville-akkoorden kondigde de regering-Hatta 
in februari het zogeheten rationalisatieprogramma af. Het TNI-leger, inclusief 
de irreguliere eenheden, telde destijds circa 463.000 manschaopen. Velen van 
hen waren tijdens de eerste politiële actie hun wapens kwijt geraakt (zo'n
200.000 man). Zij vormden een te zware belasting voor de Reoublikeinse schatkist, 
maar tegelijkertijd betekende hun demobilisatie een forse vergroting van de werk
loosheid, die o.a. in Solo en Madiun toch al erg groot was onder de industrie- 
arbeiders ten gevolge van de vluchtelingenstroom en de stagnerende materiaal- 
aanvoer. Een hongersnood dreigde onder de stedelijke bevolking, zodat het ratio- 
nalisatieorogramma liefst 160.000 gedemobiliseerde militairen in de landbouw 
tewerk wilde stellen. Voorts beoogde Hatta met de rationalisatie de herstruc- 
tuering van de TNI tot een klein, gedisciplineerd en loyaal kernleger van circa
57.000 goed bewapende en getrainde mannen. Vooral de semi-autonome Lasjkars
cn communistische legeronderdelen wilde Hatta weg-rationaliseren. Deze rationa
lisatie ontmoette veel weerstand en verzet in de TNI en vormde een van de feite
lijke oorzaken van de Madiun-opstand in september 1948, waarbij zo'n 25.000 TNI- 
troepen betrokken waren. Deze Madiun-coup frustreerde het rationalisatieprogram 
en dwong Hatta tot een soort algehele mobilisatie.

In deze context doet het merkwaardig aan dat "Documents Reveal" Hatta in gebreke 
stelt wegens deze algehele mobilisatie, temeer, wanneer herinnerd wordt aan de 
besprekingen in het kabinet Drees-Van Scha ik tezelfdertijd. Het kabinet over
woog van de Madiun-coup gebruik te maken om in de Republiek te interveniëren, 
zogenaamd ter onderdrukking van de rebellerende communisten. Uiteindelijk bood 
Nederland officieel, o.m. bij monde van Stikker, de Djoc ja-republiek militaire 
hulp aan, waarop Hatta nauwelijks reageerde.
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"Documents Reveal" citeert een brief aan TNI-ooperbevelhebber Sudirman d.d.
5 oktober 1948, waarin de oremier vraagt geen ruchtbaarheid aan de mobili
satie van gerationaliseerde eenheden te geven, omdat dit feit in binnen-en

55)buitenland verkeerd uitgelegd kon worden . Binnenlands wilde Hatta geen 
paniek en de revolte locaal houden. Bovendien wilde Hatta Nederland geen 
alibi verschaffen voor een ongewenste Interventie.

De houding van de Republiek gedurende de onderhandelingen.
Aan de hand van een viertal buitgemaakte stukken wil "Documents Reveal" aan
tonen dat de Republiek een dubbelhartige instelling had gedurende de Republi- 
keins-Nederlandse onderhandelingen .
Chaoter V "The Attitude of the Republican Government during the Negotiations
under the Auspices of the Committee of Good Offices" citeert o.m. uit een "top se-
cret report, called'ïnside Infomation", d.d. 23-10-1948, waarin uitgelegd
wordt dat de Republiek het Cochranplan als basis voor verdere onderhandelingen
onvoorwaardelijk aanvaard had om aldus sterk te staan in de UNO en Amerikaanse
steun te verwerven...."Thus our Government can use the United States to defend 

57)our position.... . Verder laat dit hoofdstuk Sjahrir aan het woord als advi
seur van het kabinet-Hatta, dat zich beraadde over de buitenlandse vertegen
woordigingen van de Republiek in een Federale Interimregering... "According to 
the speaker it will be better to maintain foreign relations as a weanon...",
tenzij de Verenigde Staten van Indonesië conform de ideëen van de Republiek ge-

58)constitueerd zouden worden ~ . Met een brief van Mr. Rum wordt aangetoond dat
de Republiek alleen onder auspiciën van de CGO met Nederland wilde onderhandelen....
"that our position is very strong, also according CGO circles. In consideration
thereof we puroosely adopt the attitude of entering into no further contact what-

59)soever with the Netherlanders" . Rum verdedigde dit standpunt met argumenten als
"the CGO will exert themselves the more to find further possibilities.....,
adverselv affect to the CGO's-view, the CGC might then expect parties come to
terms of their own accord, the CGO might feel by-passed, or even the Netherlanders
might draw the conclusion that our firm attitude is nothing but a pretence....".
Tenslotte geeft dit hoofdstuk een excernt van de knao geredigeerde brief van Hatta
aan Cochran d.d. 21-10-1948, eerder door Jaquet gepubliceerd, waarin Hatta alle

61)Nederlandse verwijten ontzenuwt en de positie van de Republiek schetst

Alles bijeen weinig schokkends en weinig steekhoudende verwijten. De Republiek 
onderhandelde in october-november te Kaliurang wel degelijk bilateraal met Neder
land en deed zoveel concessies, ook inzake haar buitenlandse vertegenwoordigingen, 
dat de Nederlandse regering ernstig verdeeld raakte over de vraag of de voorge
nomen politiële actie wel of niet doorgezet kon c.q. moest worden.
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Conclusie.
"Documents Reveal". The Government Of The Indonesian Republic and The 1‘mplomentation 
Of The So-Called "Renville Agreement", eon in opdracht van het Kabinet Drees-Van 
Scha ik gedrukte brochure, presenteert met behulp van de Djocja-papers vele feiten, 
zonder steeds de historische samenhang te schetsen. Daardoor is de brochure tenden
tieus en propagandistisch, ondanks de poging tot objectieve weergave van stukken 
en feiten- De brochure tekent de sterk morele, legalistische benadering van de 
Indonesische kwestie en miskent de gecompliceerde dynamiek van elke revolutie, 
evenals de machtspolitieke dimensies. Veel van de gepresenteerde feiten waren 
alle betrokkenen bekend, ook zonder publicatie van de brochure. Die feiten 
hebben weinig invloed gehad op bijvoorbeeld de opstelling van de Verenigde 
Staten. Derhalve mag aangenomen worden dat de brochure in het buitenland weinig 
indruk gemaakt zou hebben, indien na een mislukking van de RTC het kabinet tot 
publicatie was overgegaan. De brochure zou Nederland in zijn morele verontwaardi
ging gestijfd hebben, maar in het buitenland schouderophalend voor kennisgeving 
aangenomen zijn. Op belangrijke onderdelen zou de Republiek een overtuigend 
verweer gehad hebben, wat haar positie versterkt had. De gunstige afloop van 
de RTC besoaarde het kabinet Drees-Van Schaik derhalve een nutteloze publicatie 
en een nieuwe deceptie in de internationale diplomatie.

Dr. P.F. Maas
Drs. J.C.E.M. van Oerle
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Noten:

1 Een gedeelte van deze documenten is te vinden in Algemeen Rijks Archief 's-Graven- 
hage (ARA), Tweede afdeling, Archief Ministerie van Koloniën, inv. nr. 2. 10. 15, 
Algemene Secretarie Batavia tweede zending, doos 505-506 (oude nummering 365—
368) .

2 Archief Drees, deels in copie aanwezig op het Centrum voor Parlementaire Ge
schiedenis .

3 Documents Reveal, P. 17.
4 Idem, P. 18.
5 Idem, P. 21.
6 Archief Min. van Kol., Alg. Secr. Batavia, tweede zending, de omslagen 432 

(308), 505 (365), 1017 (83(1) en 1033 (844), zie verder Indonesië in de veilig
heidsraad van de Verenigde Naties (november 1948- januari 1949), 's-Gravenhage 
1949 (uitgave Ministerie van Buitenlandse Zaken nr. 19), pp. 177-178, 223-227 
en John Coast, Recruit to revolution. Adventure and politics in Indonesia,
London 1952, pp. 156-192.
Arch. Min. van Kol. etc. omslag 1033, tevens in Archief Drees.

7 Een overzicht van alle ter zake doende door Nederland ondertekende internationale 
verdragen werd op 17.8. "48 opgesteld door Gieben en vervolgens door Elink Schuur
man aan Drees, Stikker en Van Royen gestuurd, Arch. Min. van Kol. etc. omslagen 
432 en 1017.

8 Volgens Coast, P. 159, hadden de Japanners de voorraad zelfs met nieuwe importen 
vergroot, omdat zij uit politieke overwegingen het opiumgebruik wensten te 
bevorderen.

9 Van den Dool baseert zich op een door de beheerder van het opiumdepot te Djocja 
bijgehouden en ondertekende staat dd. 25 juli 1948, waarop deze mutatie met 
datum van uitgifte staat vermeld. Bedoelde afgiftelijst hebben wij niet terug
gevonden .

10 Zie vooral George McTurnan Kahin, Nationalisme and revolution in Indonesia,
Ithaca N.Y. 1952, 1961, pp. 251-253. In de periode augustus 1947 -augustus 1948 
steeg de prijs van de rijst met 1000% en die van het vlees met 1400%.

11 Brief Hatta aan Sudarsono, de republikeinse vertegenwoordiger in New Delhi,
Archief Drees.

12 Een in het engels gestelde brief dd. 3-8-"48, gericht aan de "director of the
Malayan Security Service" en afkomstig van het Nederlandse Consulaat Generaal.
te Singapore: "It was also reported that the Communist Tony Wen, alias Boon,
who frequently broadcasts from Radio Djocja in the Chinese language, left Malaya.... 
after talks with the M.C.P.(-Malayan Communist Party, PFM) on the subject of
supplies of arms to the Republic of Indonesia", Arch. Min. van Kol. etc., omslag 1017.
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14

15

16

17

18

19

20

21

22
23

>o hier gepresenteerde cijfers zijn gebaseerd op brieven van Mustopo, rrNI-kolonel, 
aan Hatta , Arch. Min. van Kol. etc. omslag 505- en een brief aan Elink Schuurman 
aan gezant Jan Polderman te Bangkok, idem omslag 10 33.
Documents Reveal, appendix XVIII
Idem, appendix XXI; zie ook Coast, p. 182-183 en het proces-verbaal dd. 10-8-"48 
van Mukarto, Arch. Min. van Kol. etc., omslag 432.
Documents Reveal, appendix XIX; in een overzicht verstuurd door Drees, Beel 
en Michiels Verduvnen op 10-1-"49 aan Sassen, Stikker en Van Royen (Arch. Min. 
van Kol. etc., omslag 4 32) heet hij Tjoe Men Liong. Drees bezocht toen Indonesië, 
vergezeld door Michiels Verduynen.
Coast, 156-192; in de aangehaalde brief van Drees, Beel en Michiels Verduynen 
is sprake van de "onlangs in Djambi omgekomen Cobley"; zijn medewerker, oud 
RAF-piloot Coombs, werd te Singapore gearresteerd, september 1948, zie engelstalig 
procesverbaal Coombs in Arch. Min. van Kol. etc., omslag 4 32; Cobley betrok 
de opium die hij vanuit Sumatra overvloog uit een nieuw depot bij Kediri op 
Java, waar ook een meer was waar hij met zijn Catalina kon landen.
De aangehaalde brief aan de Malayan Security Service dd. 3-8-"48: "About the 
middle of June reports reached me that at irregular intervals flights were being 
carried out by a Catalina Flyingboat; Coast (p. 191-192) sprak in augustus 1948 
met Cobley, die vertelde dat bij een van zijn twee opiumvluchten, hij betrapt 
werd door een vrachtboot bij het uitladen van de Catalina en in alle haast om 
te voorkomen dat zijn nummers in het zicht zouden geraken, zowel de lading als de 
chinese handelaar in zee had gegooid.
De aangehaalde brief aan de Malayan Security Service heeft diens adres in 
Singapore en noemt nog een aantal chinezen die bij de doorverkoop betrokken 
zi jn.
Brief Elink Schuurman aan Jan Polderman, gezant te Bangkok, dd. 10-8-"48,
Arch. Min. van Kol. etc., omslag 1033, vanuit de Republikeinse haven Jepara 
werd opium in kleine blikjes aan een touw onder water door chinezen in prauwen 
naar Semarang, Cheribon, Batavia en Surabaya gebracht door de marine-blokkade heen. 
Het aangehaalde proces-verbaal van Mukarto.
Arch. Min. van Kol. etc., omslag 505 en Archief Drees.
Zie Indonesië in de Veiligheidsraad, Coast, pp. 177-183.
Luitenant Gouverneur Generaal Van Mook overwoog zelfs om alle leden van de 
Republikeinse delegatie te Batavia (daar aanwezig voor de onderhandelingen onder 
auspiciën van de VN-commissie voor goede diensten) huisarrest op te leggen, Arch. 
Min. van Kol. etc., omslag 1017, brief Elink Schuurman aan Drees dd. 17-8-"48.
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24 Tony Wen werd gearresteerd onder de Emergency Regulations, toen in Singapore 
van kracht wegens de communistische opstand (zie hierna paragraaf 2). Zijn 
advocaat, tevens lid van de juist gekozen Legislative Council, dreigde met een 
proces wegens machtsmisbruik, omdat Tony Wen wegens opiumsmokkel en niet voor 
communistische activiteiten opgepakt was en dus niet onder de noodwet viel. 
Gouverneur McKerron beval daarom op 9-ll-"48 onmiddellijke vrijlating van Tony 
Wen die vervolgens naar China werd uitgewezen, ondanks het feit dat Batavia een 
verzoek om uitlevering had ingediend; zie brief consul-generaal Winkelman, Singa
pore 13-11-"48 met verslag S. van Hulst, secretaris Speciale Diensten van het 
consulaat, Arch. Min. van Kol. etc., omslag 1033.

25 Documents Reveal, appendix XXII.
26 C.M. Turnbull, A history of Singapore 1819-1975, Kuala Lumpur 1977 en Anthony Short, 

The communist insurrection in Malay 1948-1960, London 1975.
27 Idem.
28 Vanaf oktober 1945. Pas in de loop van 1947 nam de steun voor de vakbond af, o.a. 

omdat zij weliswaar stakingen organiseerde, maar geen stakingsloon betaalde.
29 Bij Turnbull heet hij Lai Teek. Voor zijn carrière in Singapore, was hij in dienst 
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Arch. Min. van Kol. etc., doos 464 (oude nummering 329).
Idem.
In het Archief Drees bevindt zich een document getiteld "Outlines of the tasks 
of the communists in Indonesia", gedateerd op 4 mei 1948, opgemaakt te Praag en 
getekend door Paul de Groot (CPN), Suripno en Muso, die in augustus 1948 terug
keerde naar Indonesia en de leiding van de PKI overnam, na bijna twintig jaar 
ballingschap in Moskou. De visa van Muso en Suripno (waarmee ze van Praag naar 
Djocja reisden) werden opgesteld op 1 april 1948. Het consulair verdrag dateert van 
december 1947. Sjarifuddin wou het niet bekend maken om de onderhandelingen op 
de Renville niet beinvloeden. Zie Bank, P. 346 en Arch. Min. van Kol. etc., doos 
329, brieven van gezantschapsraad Schuermann te Bangkok aan Elink Schuurman, 
oktober 1948 en P.F. Maas, Indië verloren, rampspoed geboren, P. 15-16.
Zie hierna paragraaf 4.
Documents Reveal P. 9.
Idem.
Idem P. 10.
Idem.
Idem P. 1 1 .
Idem P. 14.
Idem P. 15.
ARA, tweede afdeling, Archief L.J.M. Beel, inv. nr. 2.21.17, omslag 20 heeft een 
brief van Elink Schuurman aan Sassen d.d. 22-9-"48 waarbij ingesloten een "langs 
onregelmatige weg" verkregen rapport van de Board of Senior Military Advisers van 
de CGD d.d. 17-9-"48 (een dag voor het uitbreken van de Madiun-opstand). Het 
rapport stelt, dat de regering van de Republiek niet op de irreguliere troepen kan 
vertrouwen, die onder sterke invloed staan van verschillende politieke partijen, 
en dus om aan de macht te blijven afhankelijk is van de steun van de reguliere 
TNI-troepen, waardoor de invloed van de TNI op de regering groter is dan andersom. 
"Inside the TNI subordinate officers give but scant consideration to the orders 
of higher authority". "In some extreme cases, large formations are in a state of 
open insubordination towards the Government".
Een uitgebreide situatie-tekening bij Kahin, 262-264 en 284-289.
Een voorbeeld hiervan is te vinden in publicatie 97 van de Centrale Militaire 
Inlichtingendienst d.d. 18-ll-"48 (Arch. Min. van Kol. etc., omslag 519): de 
lasjkar "Tjitaroem" of "Divisie Bamboe Roentjing" van de trotskist Tan Malaka 
en zijn partij Gerakan Revolusi Rakjat (Revolutionaire Volksbeweging) bleef ook 
na de politiële actie opereren in West-Java. Omdat Tan Malaka de regering-Hatta 
steunde tegen de PKI, wordt zijn strijdorganisatie tot de TNI gerekend, door de CMI.
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Zie Abdul Haris Nasution, Fundamentals of guerilla warfare, Djakarta 1953 en
H. Notosusanto, Some effects of the guerilla on armed forces and society in 
Indonesia 1948-1949, Canberra 1974. Beide auteurs waren in 1948 TNI- commandant.
Zie P.F. Maas: Indië Verloren, rampspoed geboren, P. 43.
Documents Reveal P. 22.
Kahin, P. 284-299.
Documents Reveal P. 23.
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Idem, P. 25.
Idem, P. 26.
Idem.
Idem, P. 26 en 27.
Zie L.G.M. Jacquet: Minister Stikker en de souvereiniteitsoverdracht aan Indonesië. 
Nederland op de tweesprong tussen Azië en het Westen. Verder Documents Reveal 
P. 2 7 en appendix XXX.
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Rode avances, die werden afgewitnpeld. door drs.M.D.Bogaarts

Voorstellen van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer tot regelmatig overleg met 
de collega's van de KVP ten tijde van de rooms-rode coalitie 1946-1948.

De rooms-rode kreeftendans tot de verkiezingen van 1946.
In de periode 1945-1946 ligt de incubatietijd van het na-oorlogse politieke? 
bestel van Nederland. De verwachting van enkelen, dat een nieuwe politieke for
matie vanuit de gezamenlijke strijd tegen de bezetter ter bestrijding van de 
nood kon worden gestart op basis van een samengaan van veel oude politieke 
groeperingen onder de vlag van de Nederlandse Volks-Beweging (NVB), kwam niet 
uit. De vernieuwing van het politieke leven bleef beperkt tot de zeker niet on
belangrijke reconstructie van de R.K.Staatspartij tot Katholieke Volks-Partij 
(KVP) en de uitbouw van de Sociaal-Democratische Arbeiders Partij (SDAP) met 
enige kleine groepen uit het confessionele kamp en met de vrijzinnig liberalen 
tot Partij van de Arbeid (PvdA). De Liberale Staatspartij veranderde kort voor 
de eerste na-oorlogse verkiezingen voor de Tweede Kamer van 17 mei 1946 haar 
naam in Partij van de Vrijheid (PvdV), maar deze titel gold toch vooral de eco
nomische vrijheid en derhalve voor de oude aanhang van de vroegere Liberale 
Staatspartij. De Anti-Revolutionaire Partij (ARP), de Christelijk-Historische 
IJnie (CHU), de Staatkundig Gereformeerde Partij(SGP) en de Communistische 
Partij van Nederland (CPN) - deze laatste na enig aarzelen - keerden zonder 
meer met de oude beginselen terug. De KVP, die beoogde program- en beginsel- 
partij, alsook eenheidspartij voor alle katholieken, te zijn en de PvdA, die 
had gebroken met de marxistische uitgangspunten van de vroegere SDAP, waren 
derhalve de enige werkelijke nieuwe sterren aan het politieke firmament. Het 
lag voor de hand dat deze beide groepen de vernieuwingsgedachte in het politie
ke leven ook concreet getalte zouden geven, al was het alleen maar om aan de 
druk van de vernieuwers in eigen kring, vooral afkomstig uit de NVB, tegemoet 
te komen. De oude garde binnen de KVP en de PvdA, die realistisch de door
dringing van de vernieuwingsgedachte onder het electoraat inschatte, heeft de 
vernieuwers waar mogelijk afgeremd: de KVP moest als eenheidspartij allen in 
katholieke kring te vriend kunnen houden en uiteenrafeling van het katholieke 
electoraat in een progressieve en een conservatieve groepering voorkomen, ter
wijl de PvdA voor het probleem stond een aftocht, van vroegere SDAP-kiezers naar 
de uit de oorlogstijd zeer populaire CPN af te snijden. Dat samenwerking tussen 
beide zich progressief noemende partijen na de verkiezingen geboden was ter op
lossing van de geweldige problemen van het land was voor de politici van KVP en 
PvdA geen vraagstuk. Wél was het de vraag hoe ver de samenwerking voor en na de 
verkiezingen in dit kader moest gaan.
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De NVB, of wat daar nog van over was begin .1946, heeft nog weten te bereiken 
dat, na de erkenning dat de partijvernieuwing beperkt zou blijven tot de om- 
bouw van enige oude partijen, in ieder geval gesproken zou worden over de op
stelling van een gezamenlijk urgentieprogram voor de verkiezingen voor de Twee
de Kamer van mei 1946. Dit overleg heeft echter niets opgeleverd. De ARP, de 
CHU en de Liberalen - de CPN was vooral onder druk van de KVP buiten dit over
leg gehouden; de SGP kwam voor dit overleg evenmin in aanmerking - haakten al 
spoedig af. De PvdA, die het verst in de vernieuwing was gegaan en onzeker 
was over de effecten daarvan op de kiezers, achtte het niet gewenst een geza
menlijk urgentieprogram met de KVP als enige partner op te stellen. Een meer
derheid van het partijbestuur van de PvdA wilde de verschillen met de KVP, zo
als die in die dagen al in het noodparlement naar voren waren gekomen inzake 
de economische inrichting van het land en de oplossing van het groeiend conflict 
in Nederlands-Indië, niet verdoezelen. De top van de PvdA had daarbij nogal ho
ge verwachtingen van een mogelijke doorbraak van de PvdA met een duidelijk pro
gressief program in de katholieke gelederen. Men wilde de KVP daaro'm niet gaan 
opsieren met de eigen progressiviteit. De PvdA wenste daarom niet verder te 
gaan dan het opstellen van een gemeenschappelijke verklaring over de overeen
stemming van een aantal belangrijke punten in de programma's van KVP en PvdA, 
hetgeen door de KVP als te onduidelijk voor de kiezers werd afgewezen. Juist 
omdat in de KVP een belangrijke groep op de constituerende partijraad van de 
KVP van 22 december 1945 had weten vast te leggen dat voor de verkiezingen 
diende te worden gestreefd naar een gemeenschappelijk urgentieprogram tussen 
de daarvoor in aanmerking komende partijen moest het KVP-bestuur tegenover de 
achterban ostentatief de mislukking van de onderhandelingen over dit gemeen
schappelijke urgentieprogram bij de PvdA leggen. Begrijpelijk dat de KVP het 
eindvoorstel van de PvdA om een permanente contactcommissie ter bespreking van 
de belangrijkste politieke thema's in te stellen heeft verworpen, omdat dit 
toch een overeenstemming over samenwerking tussen KVP en PvdA zou suggereren, 
die door het afwijzen van een gezamenlijk urgentieprogram van de kant van het 
bestuur van de PvdA nu eenmaal niet bestond. Daarmee was de zaak afgedaan en 
kon de KVP in haar propaganda de schuld voor het mislukken van de samenwerkings- 
gedachte volledig aan de PvdA toeschrijven, al was de partij ook weer verstan
dig genoeg om het progressieve deel onder haar electoraat te paaien door samen
werking met de PvdA in het na de verkiezingen te vormen kabinet in het vooruit
zicht te stellen. In het belang van het Christendom moest een samenwerking van 
socialisten en communisten in de oppositie worden voorkomen, aldus het KVP-pro- 
pagandamateriaal. "Hiermede is dus geenszins gezegd, dat wij onder alle omstan
digheden met de PvdA moeten samenwerken en nog minder, dat wij uitsluitend met 
de PvdA moeten samenwerken. Maar het is wel een reëele factor, waarmede wij - 
juist voor de verwerkelijking van onze zedelijke beginselen in de toekomst -
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rekening moeten houden", zo luidde tenslotte het KVP-standpunt in deze kwestie.
Een door het KVP-bestuur uitgelokte bisschoppelijke aanbeveling om KVP te stem
men heeft er voor gezorgd het karakter van de KVP als beginsel- en als eenheids
partij voor alle katholieken aan te scherpen, zodat de KVP progressief en gega
randeerd katholiek de stembusslag inging.(1 )

Van der Goes van Naters wil rooms-rode fractiesamenwerking.

De grote verwachtingen bij de PvdA over de doorbraak in het andere kamp bij ge
legenheid van de eerste verkiezingen na de oorlog werden niet bewaarheid. De KVP 
werd de grootste partij, onmiddellijk gevolgd door de PvdA. De socialisten had
den nogal wat kiezers verloren aan de CPN, die 10% van het electoraat wist te 
vangen. De overige partijen waren door de kiezers vrijwel in hun oude posities 
bevestigd. De partijpolitieke machtsverhoudingen waren derhalve niet sterk aan
getast. De vernieuwing van het land kon alleen nog gestalte krijgen in de samen
stelling van het kabinet, dat door de formateur, dr.L.J.M.Beel (KVP), werd voor
bereid. Beel mikte, conform de opdracht, op een parlementair kabinet, dat in dc 
kern zou steunen op KVP en PvdA. Op basis van do programma's van KVP en PvdA 
schreef de formateur in enkele dagen een Proeve van een regeringsprogram, dat. 
hij aan de voorzitters van de fracties in de Tweede Kamer van KVP, PvdA, ARP, CHU 
en PvdV voorlegde. Al spoedig bleek dat de protestants-christelijken en de libera- 
lane zich niet konden vinden in de voornemens ten aanzien van Indië en in de so- 
ciaal-economische paragraf. Beel had hen ook niet nodig, want KVP en PvdA beschik
ten samen over een comfortabele meerderheid in het parlement. In straf tempo 
werkte hij zijn Proeve vervolgens in overleg met mr.C.P.M.Roinme, de katholieke 
voorman in de Tweede Kamer, en met jhr.mr.M.van der Goes van Naters, de PvdA- 
fractieleider, om tot een omvangrijk stuk, dat als Proeve van een regeringspro
gram de instemming kon hebben van de KVP- en PvdA-fractie. Met uitzondering van 
de kwestie-Indië, die slechts kort werd behandeld en ruimte overliet voor de 
resultaten van de nog te voeren onderhandelingen met de republikeinen, werden 
op een aantal terreinen van overheidszorg beleidsvoornemens opgesomd, die hetzij 
in de formulering zelf, hetzij in de afweging onderling het compromis vormden 
tussen KVP- en PvdA-wensen. Zo kon de KVP zich vooral herkennen in de paragraaf 
over de inrichting van het economisch leven - of beter:het achterwege laten van 
het dwingende karakter daarvan - en de PvdA in de schets over de uitbouw van de 
sociale voorzieningen en de nieuwe structuur van de belastingen. Beide partijen 
konden zich accoord verklaren met de vergaande financiële sanering in het land, 
die al grotendeels in het parlement aanhangig was gemaakt- en waartegen ARP, CHU 
en liberalen op belangrijke onderdelen grote bezwaren koesterden. Duidelijk was 
dat - nog afgezien vem Indië - de voorgenomen rooms-rode coalitie voor zware hin
dernissen zou worden gesteld bij de uitvoering van deze Proeve van een regerings
program, die door de schriftelijke instemming van Ronune en Van der Goes van
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Naters met de omgewerkte versie door Beel als definitief regeringsprogram in 
de constituerende vergadering van zijn kabinet kon worden voorgelegd. Het pro- 
gram-Beel schetste immers slechts de ruwe contouren van de voorgenomen wet
geving en maatregelen, zodat vee.L zou afhangen van de goede geest binnen het 
kabinet en tussen de fracties, waarop dit kabinet zou steunen, bij de uitvoering 
van de beleidsvoornemens van dit program. Zowel KVP als PvdA zouden de compro
missen van dit program in eigen kring nog moeten verkopen. (2)
Vol goede moed toog het kabinet-Beel op 3 juli 1946 aan het werk. Voor de socia
listen heeft dit kabinet-Beel altijd een geheel andere gewicht gehad dan voor de 
katholieken. De laatsten hadden, samen met de ARP en de CHU, het interbellum 
politiek beheerst en konden zich eigenlijk geen kabinetsformatie meer voorstel
len, waarbij zij niet zouden zijn betrokken. Daarentegen hadden de socialisten 
het regeringskasteel slechts dan mogen betreden, toen het vaderland in gevaar 
was en de rijen op politiek gebied moesten worden gesloten (kabinet-De Geer, 
1939). Van onderhandelingen over een regeringsprogram met een serieuze inbreng 
van socialistische kant was toen geen sprake geweest. Nu, bij de formatie van 
1946, was dat allemaal anders geworden: de socialisten hadden hun wensen naar 
voren kunnen brengen en tot voorwerp van onderhandelingen kunnen maken. Beel 
kon terecht in zijn regeringsverklaring van 5 juli 1946 spreken van een "Nieuw 
Bestand" tussen socialisten en confessionelen, waarbij het voordeel vooral bij 
de socialisten lag, die van hun trauma van de eeuwige oppositie waren verlost. 
Socialisten als Van der Goes van Naters koesterden dan ook grote verwachtingen 
van de deelname van de PvdA aan de regeringsverantwoordelijkheid. Hoewel ook 
een aantal katholieken, waaronder niet op de laatste plaats Beel zelf, de sa
menwerking met de PvdA op een progressief program hoog schatte als noodzake
lijke voorwaarde voor een snel herstel van het geschonden land, is een groot 
deel van de leiding van de KVP zich altijd bewust geweest van de mogelijkheid 
en van de noodzaak om ook met andere partijen politiek samen te werken tenein
de delen van het eigen program te kunnen verwezenlijken. Dat program van de 
KVP moest immers het karakter van de KVP als volkspartij weerspiegelen. De 
KVP stond derhalve niet alleen voor de taak om bijvoorbeeld een herverdeling 
van het nationaal inkomen te bewerkstelligen die de werknemers zou stimuleren 
om de wederopbouw van het land aan te pakken, maar ook om de vrije beroepen, 
de werkgevers, de middenstand in het katholieke milieu te vriend te houden. Als 
volkspartij moest de KVP derhalve een soort middenkoers varen, waarbij per ka
binetsperiode steeds opnieuw moest worden beoordeeld met welke politieke part
ners het eigen program het best kon worden gerealiseerd. In 1946 was de PvdA, 
zoals de KVP voor de verkiezingen had betoogd, de meest aangewezen partner, 
maar dat hield geen exclusief verbond met die partij in dat andere partners 
voor altijd uitsloot.
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Van der Goes van Naters wist maar al te goed dat de PvdA alleen via samenwer
king met de katholieken in de regering kon worden gehouden. Een linkse meerder
heid met de CPN was niet mogelijk, waarbij nog kwam dat de PvdA zich nadrukke
lijk van de CPN wenste te distantiëren. Alle overige oppositiepartijen stonden 
ter rechterzijde van de KVP. Van der Goes van Naters heeft er daarom veel voor 
over gehad de KVP met de smalle rooms-rode coalitie te verzoenen en mogelijke 
conflicten over het program-Beel en de uitvoering daarvan, alsook over allerlei 
andere politieke problemen bij voorbaat te voorkomen. Vandaar dat hij al in zijn 
commentaar op de Proeve van een regeringsprogram van Beel op 6 juni 1946 had ge
schreven, dat in de komende regeringsperiode ook los van de opsomming in de 
Proeve vele moeilijke en principiële vraagstukken om een oplossing vroegen. Hier
bij doelde Van der Goes van Naters op een aantal door de KVP bij de kabinetsfor
matie op tafel gelegde punten van principieel belang, zoals het op Gods wil ge
grond zijn van de Nederlandse normen, de mogelijkheid van het sluiten van het 
kerkelijk huwelijk vóór het burgerlijk huwelijk, de financiële gelijkstelling 
van alle onderwijsvormen, het bestrijden van het verval van de publieke moraal, 
het tegengaan van de echtscheidingen en de verbetering van de zondagswet.(3 )
Van der Goes van Naters liet weten dat hij deze problemen niet uit de weg wilde 
gaan, maar wilde opsplitsen tussen zaken, die opgelost, besproken of uitgesteld 
moesten worden. Hij kwam in dit schrijven daarom terug op het al voor de ver
kiezingen door de PvdA in de onderhandelingen met de KVP gedane voorstel om een 
gemengde - uit KVP-ers en socialisten samengestelde - vertrouwelijke contact
commissie in het leven te roepen, die de eerste twee categorieën vraagstukken 
kon aanpakken. Vrij snel na het tot stand komen van het kabinet-Beel heeft Van 
der Goes van Naters zijn collega van de KVP, Romme, benaderd met de vraag of 
deze niets voelde voor een dergelijke commissie in de vorm van een permanente 
contactcommissie tussen de twee fracties in de Tweede Kamer. Daarbij had Van 
der Goes van Naters ook de bedoeling deze commissie te doen gebruiken als een 
soort voorparlement, waar beide regeringsgezinde fracties in gezamenlijk over
leg hun houding tegenover de regering konden bepalen.(4) Hoe zouden de reac
ties bij de KVP-fractie zijn op een voorstel dat zo fors de KVP-fractie zocht 
te binden aan de PvdA-fractie in weerwil van de middenpositie die de KVP als 
volkspartij moest innemen?

(5)De KVP-fractie buigt zich over het PvdA-voorstel.

Romme heeft, midden in de discussies over de instelling van een Commissie-Ge- 
neraal voor Nederlands-Indië, eind augustus 1946 een nota bij zijn fractie la
ten bezorgen, waarin hij het voorstel-Van der Goes van Naters analyseerde op 
zijn bruikbaarheid in het licht van de KVP-politiek. Voor Romme ging het er 
allereerst om het PvdA-voorstel te toetsen naar de gezamenlijke taak: het in 
veilige haven brengen van het program-Beel. De KVP had met de PvdA die taak op 
zich genomen en het welslagen van deze taak was volgens Romme de beste garan-
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tie voor de KVP om op de verdere politieke ontwikkeling de grootst mogelijke 
invloed te kunnen uitoefenen. De verwezenlijking van het program-Beel hing 
vervolgens af van de vraag of het program-Beel wel werd uitgevoerd in de geest 
van de ontwerper "of anders gezegd, in onze geest", en van de vraag of er geen 
dingen buiten het program zouden gebeuren, die onoverkomelijke bezwaren met 
zich mee zouden brengen voor het kabinet, voor de Tweede Kamerfractie van KVP 
of PvdA of die de hechtheid van de politieke vertrouwensbasis van het kabinet 
in min of meer ernstige mate afbreuk zouden doen. Ten aanzien van de eerste 
voorwaarde bij de verwezenlijking van het program-Beel voelde Romme er weinig 
voor om tot geregeld overleg te komen, tenzij het kabinet om een dergelijk 
overleg tussen afgevaardigden uit beide fracties - waaraan leden van het kabi
net ook zelf zouden deelnemen - zou vragen. Deze vorm van overleg is ook inder
daad enkele malen onder Beel inzake de Indië-politiek toegepast. Romme meende 
namelijk dat door regelmatig georganiseerd overleg tussen de twee fracties de 
leiding in de uitvoering van de afgesproken politiek zou worden verplaatst van 
het kabinet naar de meerderheid in het parlement, waarop het kabinet steunde, 
en een soort voorparlement dreigde te worden gecreëerd met uitsluiting van an
dere groeperingen. In het bijzonder achtte Romme de KVP hierdoor benadeeld om 
op die punten, "waar ónze geest der programuitvoering afwijkt van die van onze 
partner", ad-hoc-meerderheden te zoeken. De KVP-fractieleider onderkende hier
mede dat de KVP ruimte had naar de rechterzijde, terwijl de PvdA geen kant op 
kon, waardoor de PvdA volledig aan het program-Beel en aan de medewerking daar
in van de KVP was gebonden. Wél was Romme bereid te zorgen dat er buiten het 
program geen dingen zouden gebeuren die verwezenlijking van het program-Beel 
zouden bemoeilijken. Daarom leek het Romme juist dat beide fracties zouden af
spreken geen belangrijke aangelegenheden op zich te nemen of daarin een stand
punt te bepalen, tenzij na voorafgaande kennisgeving aan elkaar en na behoor
lijk onderling overleg. Ongetwijfeld heeft Romme bij het laatstgenoemde voor
stel gedacht aan de voor de KVP onverkwikkelijke gang van zaken begin augustus 
1946, toen het PvdA-Tweede Kamerlid A.M.Joekes onverhoeds de minister van Onder
wijs, Kunsten en Wetenschappen, dr.J.J.Gielen (KVP), had geinterpelleerd over 
de voorgenomen reorganisatie van en ontslagen binnen diens departement en de 
toonzetting van deze interpellatie de socialistische wrevel over het overgaan 
van deze ministerspost in andere hand - na dr.G.van der Leeuw (PvdA) - had ver
raden. Samenvattend meende Romme dat het voor beide partijen beter was het ge
organiseerd overleg niet te strak aan te trekken. De KVP moest volgens hem niet 
bevreesd zijn voor onderlinge afwijkingen, die de samenwerking niet echt in ge
vaar brachten. Door persoonlijk contact tussen leden van beide fracties kon de 
verhouding altijd nog over en weer worden verbeterd, aldus Romme, die zijn re
actie op het voorstel-Van der Goes van Naters overigens zelf als "mager" ken
schetste . (6 )
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Deze nota van Romme heeft nogal wat reacties van leden van de KVP-Tweede Ka
merfractie losgewoeld. Onder de schriftelijke reacties waren er enkele die zich 
ten gunste van het PvdA-voorstel uitspraken. Zo kreeg Romme bijva] van de kant 
van het fractielid J.M.Peters. Dit Kamerlid was nameli jk van mening dat de PvdA 
als politiek experiment - doorbraak, los van strikte boginselen - niet overeen
stemming was met de politieke traditie in Nederland. Van de PvdA kon derhalve» 
slechts een opportunistische politiek worden verwacht, gericht op onmiddellijke 
successen. Hierdoor kon het beoogde politieke overleg wel eens vreemde consequen
ties hebben. Ook hij onderkende, precies als Romme had aangeduid, dat de PvdA meer 
aan het program-Beel was gebonden dan de KVP, "gezien onze beginselen en gezien 
onze ruimere armslag naar rechts". Ook W.J.Andriessen, de nieuwe partijvoorzit
ter van de KVP, had de nodige reserves tegenover de PvdA en wilde niet verder 
gaan dan het voorstel van Romme: incidenteel overleg tussen de fracties.

De meeste schriftelijke reacties bepleitten het accepteren in een of ande
re vorm van het voorstel-Van der Goes van Naters. C.G.Matser was van oordeel 
dat een parlementair kabinet slechts dan pas goed kan functioneren als er een 
vaste meerderheid in het parlement kan worden gevonden. Van de? kant van de ARP 
en de CHU was naar de notitie van Matser niets te verwachten bij de realisatie 
van een werkelijk progressief'program. Daarom stelde hij oen periodiek overleg 
tussen de twee fracties voor, bijvoorbeeld een keer per maand. De "ideoloog" 
en peetvader van de KVP, pater mag.dr.J .G.Stokman o.f.m., volgde in zijn zeer 
uitvoerige antwoordnota een soortgelijke redenering, waarbi] hij de onderhan
delingen die voor de verkiezingen met de PvdA waren gevoerd over een vorm van 
stembusaccoord op basis van een gemeenschappelijk urgentieprogram in herinne
ring bracht. Goed overleg tussen de regeringsgezinde fracties was volgens hem 
noodzakelijk om het parlementaire stelsel behoorlijk te laten werken. Het ge
mis aan daadkracht van de regeringen voor de oorlog in Nederland had juist ge
leid tot allerlei onvrede over het parlementaire stelsel. Door het totstand- 
brengen van een goede "working majority" kon het parlementaire stelsel on de 
daadkracht van de regering alleen maar worden versterkt. De uitvoering van het 
program-Beel zou nog genoeg problemen tussen KVP en PvdA kunnen opwerpen, aldus 
Stokman, zodat alleen al om een kabinetscrisi.s te voorkomen geregeld overleg 
moest worden bevorderd. Als tweede motief noemde Stokman de uitwerking van do 
gedachte van het Nieuwe Bestand tussen vooruitstrevende confessionele en niet- 
confessionele groepen. Daartegenover stond de noodzaak de kloof tussen communis
me en socialisme te verdiepen, aangezien volgens Stokman alles draaide om de 
stelling: vóór of tegen het communisme. Er moest derhalve alles worden beproefd 
om de PvdA aan de KVP te binden, voor zover dat in overeenstemming was te 
brengen met de eigen beginselen. Als experiment van politieke samenwerking wil
de Stokman - juist ook omdat de samenwerking tussen katholieken en socialisten 
in Europa een unicum was en een voorbeeld kon zijn voor het. buitenland - er alles
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uithalen wat er in zat. De door Romme opgeworpen bezwaren achtte Stokman van 
geen grote waarde. De leiding in de politiek - het nemen van het initiatief 
bij wetsontwerpen - werd door overleg van de fracties niet ondergraven. Slechts 
werd er naar gestreefd om gezamenlijk een standpunt tegenover het regeringsbe
leid te bepalen. Ook zag Stokman geen heil in het zoeken naar ad-hoc-meerderhe- 
den van KVP en delen van de oppositie, omdat uit alles was gebleken dat er zeer 
grote verschillen lagen tussen de oppositie ter rechterzijde en de regeringspar-*
tijen zoals inzake Indië en de sociale wetgeving. Zelfs inzake principiële vraag
stukken leek het Stokman beter te trachten de KVP-visie door de PvdA erkend en 
aanvaard te krijgen.
Deze laatste stelling van Stokman was ook terug te vinden in de nota van het duo 
mr.E.M.J.A.Sassen en F.van Vliet. Ook zij gingen er van uit dat de PvdA op prin
cipieel gebied meer nabij was dan de ARP en de CHU en zelfs meer begrip had 
voor specifiek katholieke wensen. Zo de PvdA op een aantal principiële punten de 
zienswijze van de KVP niet deelde, was het volgens de opstellers van deze nota 
eerder nodig de PvdA te overreden. De grootte van de KVP verplichtte immers tot 
zending en tot overreding van andersdenkenden, niet tot het spreken van het 
machtswoord. Juist de gezinspolitiek, waarin zaken thuis hoorden als het hand
haven van een goede moraal, de verzorging van goed (bijzonder) onderwijs en 
ruimte voor het gezonde gezin door fiscale, loon- en prijspolitieke maatregelen, 
moest geen exclusief katholieke zaak worden. Daarom bepleitte deze nota een rui
mer overleg tussen de fracties van KVP en PvdA in de Tweede Kamer, bijvoorbeeld 
om te bekijken in hoeverre het kabinet voortvarend genoeg was bij de uitvoering 
van het program en in hoeverre hierbij de juiste weg werd gekozen. Volgens 
Sassen en Van Vliet was het namelijk niet zo, zoals Romme had beweerd, dat het 
initiatief altijd bij de regering behoorde te liggen, al zou de voorgenomen con
tactcommissie allereerst een controlerende taak hebben. Uiteraard moest de uit
voering van het regeringsprogram van het kabinet niet worden verplaatst naar de 
fracties, noch diende een soort voorparlement te worden geschapen. Belangrijkste 
doel van de contactcommissie moest zijn het voorkomen van tweespalt in de re
geringscoalitie en het op het goede spoor houden van deze coalitie.(7)

Deze nota's contra en pro het standpunt van Romme over de samenwerking van 
de fracties van KVP en PvdA hebben er kennelijk toe geleid het onderwerp, dat 
nogal wat stof heeft' doen opwaaien in de KVP-Tweede Kamerfractie en de waarde 
van de smalle rooms-rode samenwerking al zo kort na de start van het kabinet- 
Beel ter discussie had gesteld, te laten rusten. De vrijlating van de politieke 
delinquenten, het standpunt van de regering inzake mogelijke annexatie van Duits 
grondgebied en vooral de kwestie-Indië eisten eind 1946-begin 1947 alle aan
dacht op. Incidenteel overleg tussen de fractieleiders van KVP en PvdA in de 
Tweede Kamer heeft er voor gezorgd dat in de meest klemmende kwesties in deze 
periode de regeringscoalitie overeind werd gehouden en averij werd voorkomen.
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Het tweede PvdA-voorstel tot nauwere fractiesamenwerking.

Naar aanleiding van de afronding van de behandeling van de begroting voor 
1947 in het parlement hebben Van der Goes van Naters en mr.J.A.Burger, se
cretaris van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer, op 6 maart 1947 een brief 
aan de collega's van de KVP gericht, waarin op het voorstel-Van der Goes van 
Naters nog eens werd teruggekomen. "Wij zijn tot de conclusie gekomen, dat 
bij alle goede wil tot praktische samenwerking van beide zijden de vormen 
daarvan nog onvoldoende zijn gebleken", aldus dit schrijven. Men stelde der
halve voor om de voorzitters van de beide fracties in gezamenlijk overleg te 
laten bekijken over welke wetsontwerpen of andere politieke onderwerpen ge
meenschappelijk fractieoverleg nodig was, om via de besturen van de fracties 
wisselende gezamenlijke commissies voor dit overleg te doen benoemen en ten
slotte om geen moties of interpellaties te laten houden zonder voorafgaand 
overleg tussen de fractievoorzitters en de voorzitters van de gezamenlijke 
fractiecommissies. Met deze formuleringen kwam dit voorstel in de richting 
van hetgeen Romme nog net voor mogelijk hield, zodat verondersteld mag wor
den dat de PvdA-fractie op de hoogte was van de nota-Romme over dit thema 
en de daardoor uitgelokte discussies in de KVP-fractie.
Op 23 april 1947 kwam het antwoord van het bestuur van de KVP-Tweede Kamer
fractie, waaruit bleek dat zelfs het voorstel van Romme aan zijn fractie om 
contact met de PvdA-fractie op te nemen bij het bepalen van een standpunt in 
belangrijke aangelegenheden werd losgelaten. Weliswaar werd de PvdA-fractie 
verzekerd, dat "ook de Katholieke Kamerfractie op voortdurend overleg prijs 
stelt", maar dat "haar voorkeur echter uitgaat naar een meer ongedwongen sa
menwerking, speciaal tussen de fractievoorzitters en met name met het oog op 
de uitvoering van het gemeenschappelijk urgentieprogram". Argumenten tegen 
het PvdA-voorstel werden niet genoemd. Voor de KVP-Tweede Kamerfractie was 
de zaak duidelijk van de baan; de PvdA-fractie is er niet meer op terugge
komen. (8 ) De beperking in de wederzijdse consultatie had als onmiddellijk 
resultaat dat in het najaar van 1947 over die zaken, die niet strikt in het 
regeringsprogram waren geregeld, tussen de coalitiegenoten een concurrentie
slag ontbrandde, zoals inzake de landbouwprijzen, toen het Tweede Kamerlid 
J.Groen (KVP) van de interpellatie van ir.A.Vondeling (PvdA) over de land
bouwprijzen gebruik maakte om de landbouwminister S.L.Mansholt (PvdA) onder 
zware druk te zetten.(9)

Waarom werd het PvdA-gebaar genegeerd?

De poging van de kant van de PvdA-fractieleider in de Tweede Kamer om de 
rooms-rode samenwerking te verdiepen was doodgelopen. De afwijzing door de 
KVP kan worden gezocht in staatsrechtelijke en in politiek-strategische 
argumenten. Ogenschijnlijk moet het voorstel-Van der Goes van Naters op het 
eerste gezicht diens enthousiasme over het program-Beel en de totstandkoming
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van het Nieuwe Bestand hebben weergegeven. Niet ten onrechte heeft Van der 
Goes van Naters gemeend ook in de KVP-fractie aanhang voor de verdieping van 
het Nieuwe Bestand te kunnen vinden. Achter het voorstel-Van der Goes van 
Naters ging echter een bepaalde opvatting over het functioneren van het parle
mentaire stelsel schuil, waarvoor Romme, blijkens zijn nota aan zijn fractie
genoten, op zijn hoede was. In 1945 was van de hand van Van der Goes van Naters 
verschenen "De leiding van den staat", waarin hij, in aansluiting op bepaalde 
kritiek voor en onder de oorlog in Nederland op de geldende staatsrechtelijke 
praktijk, een gedegen pleidooi hield voor een reconstructie van het staatsbe
stel van het land teneinde de democratie nieuwe inhoud te geven in het kader 
van de volledige socialisatie van de politieke, economische en sociale machts
factoren die hem voor ogen zweefde. Voor de parlementaire praktijk beteken
de dit dat het zwaartepunt in de leiding van de staat moest worden verlegd 
naar de volksvertegenwoordiging, die de algemene leiding in de politiek zou 
krijgen. De regering trad nog slechts op als bewindvoerder, belast met de dage
lijkse leiding. Het parlement bundelde in deze visie de volksopvattingen, uit
mondend in rechtsovertuiging. De regering had geen andere taak dan die rechts
overtuiging te doen realiseren. In de praktijk zou dit betekenen dat het par
lement niet zozeer controle diende uit te oefenen op gevoerd beleid, maar aan
moediging of afkeuring diende uit te spreken over te voeren beleid. Daarom wil
de Van der Goes van Naters regelmatig overleg tussen een vaste groep Kamerleden 
van verschillende politieke instelling en een minister. Alleen zo kon de con
trole op het te voeren beleid gestalte krijgen. De term "voorparlement", die 
Van der Goes van Naters in zijn mondelinge toelichting op zijn voorstel over 
de fractiesamenwerking tegenover Romme had gehanteerd, had dan ook een be
paalde betekenis en dat zal Romme niet zijn ontgaan. In het streven van Van 
der Goes van Naters delen van zijn staatsrechtelijke visie al vast te verwe
zenlijken paste niet alleen zijn voorstel tot georganiseerd fractieoverleg, 
maar ook zijn wens dat de voorman van de socialisten in het kabinet - dr.W. 
Drees, minister van Sociale Zaken - tevoren met de PvdA-fractie in de Tweede 
Kamer punten van het kabinetsberaad zou doorspreken, hetgeen Drees heeft ge
weigerd. (1 0 )
Uit de hiervoor weergegeven correspondentie over de nota-Romme ten aanzien 
van de verinniging van de rooms-rode samenwerking blijkt dat ook in de Twee
de Kamerfractie van de KVP wel personen konden worden gevonden, die staats
rechtelijk een eind met Van der Goes van Naters wilden meegaan. Maar Romme 
zelf wilde zeker geen zo vergaande verandering van de staatsrechtelijke prak
tijk als zijn PvdA-collega voorstond. Niet dat Romme geen bijstelling van het 
staatsstelsel wenselijk vond. Ook hij had in zijn "Nieuwe grondwetsartikelen" 
in 1945 "een bijdrage tot herstel en vernieuwing" willen leveren, waarin hij 
onder meer niet alleen over de volksvertegenwoordiging opmerkelijke stellingen
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lanceerde - hij wenste verkiezing voor de ene kamer van het parlement via de 
provinciale staten en de bestuurders der wettelijke erkende "standen" - , maar 
ook voorstellen deed ter verbetering van de parlementaire praktijk. In do gel
dende praktijk hadden regering en parlement volgens Romme te zeer eenzelfde 
taak, terwijl het hem er om ging de gezonde invloed van het volk en de besluit
vaardigheid van het centrale gezag op harmonische wijze te verbinden. Het par
lement moest "geen regerinkje gaan spelen", omdat het daartoe niet was uitge
rust. De medewetgevende taak van het parlement was bij de groei van de wetge
ving naar de mening van Romme ook niet vol te houden. Het parlement diende 
zich te beperken tot het aangeven van de grote lijnen en het uitoefenen van 
controle op het doen en laten van de regering. De wetgevende macht diende der
halve niet gezamenlijk - naar de tekst van de geldende grondwet - door Koning 
en Staten-Generaal te worden uitgeoefend, tenzij bij algemene begrotingswetge
ving, bepaalde wetsvoorstellen en initiatief-ontwerpen. Het recht van amende
ment moest volgens Romme vervallen. In die visie van Romme had de regering 
een geheel eigen taak, waarvoor de richtlijnen te ontlenen waren uit de door 
Romme voorgestelde grondwetsartikelen omtrent het geestelijk fundament van 
het Koninkrijk en uit de grote lijnen die de volksvertegenwoordiging zou aan
geven. De visie van Romme verschilde derhalve van die van Van der Goes van 
Naters, maar ontmoette die van de PvcLA-f ractieleider inzake de wens de slag
vaardigheid van de regering op basis van het vertrouwen van het parlement te 
vergroten. In zijn nota over het voorstel-Van der Goes van Naters heeft Romme 
gesteld, dat de invloed van de regeringsgezinde fracties op de regering was 
gegarandeerd door de afspraken op hoofdpunten in het regeringsprogram van BeeJ . 
Juist tijdens de kabinetsformatie, als er onderhandeld kon worden over het pro
gram, kon de parlementaire invloed naar de opvatting van Romme het. best tot gel - 
ding worden gebracht. Tijdens de kabinetsperiode konden de regeringsgezinde 
fracties in het parlement er op toezien dat het regeringsprogram werd uitge- 
voerd en desnoods was Romme bereid hiervoor enig overleg tussen de voorzitters 
van de betrokken fracties noodzakelijk te vinden. Principieel moet. Romme, ge
let op zijn publicatie van 1945, er weinig voor gevoeld hebben er aan mee te wer
ken een overwicht van het parlement permanent gedurende de kabinetsperiode:? te be
vestigen via uitvoering van het voorstel van Van der Goes van Naters. Men wist im
mers waar deze socialist op uit was. Men kan er verbaasd over zijn dat Van der Goes 
van Naters zijn voorstel deed tegenover iemand die duidelijk had laten weten 
wars te zijn van het ondergraven van de zelfstandige rol van de regering, al 
was het maar door het instellen van zoiets schiinbaar onschuldigs als een per
manente contactcommissie van de twee regeringsgezinde t.raet Les . (1 1)
Los nog van het staatsrechtelijk kader, dat het PvdA-voorstel kon impliceren, 
moet dit voorstel ook op praktische en pol i t i ek-s trat.eg ische gronden weinig 
aanlokkelijk zijn geweest voor een meerderheid van de KVP-fractie, die tenslot
te kon worden gevonden in de afwijzing van het PvdA-voorstel. Daar was aller-



- 78 -

eerst de herinnering aan de mislukking van de besprekingen over het gezamen
lijk urgentieprogram, toen de PvdA nog hooghartig dacht de winnaar van de ver
kiezingen te zullen worden. In dit licht zal het PvdA-voorstel een opportunis
tische indruk hebben gemaakt.(12) Het tweede praktische bezwaar school in de 
zorg voor het bewaren van de eenheid in de heterogeen samengestelde katholie
ke partij én fractie. Een al te openlijk doorgevoerde samenwerking met de 
PvdA in de Tweede Kamer zou de rechtervleugel, die slechts tijdelijk op de 
achtergrond was geraakt ten gunste van het meer progressieve deel in de par
tij, de wind in de zeilen kunnen geven. De visie van Romme om slechts inciden
teel en achter de gordijnen van de Kamer overleg te voeren met de PvdA-fractie- 
top - voor zover de uitvoering van het regeringsprogram dat vereiste - is ge
zien het briefje van de KVP-fractie aan de PvdA-fractie uit het voorjaar van 
1947 de visie van de gehele fractie geworden, toen de rechtervleugel in de 
KVP zich in begin 1947 had gekristalliseerd rondom de persoon van Ch.J.I.M. 
Welter.(13) De bezwaren van Welter c.s. betroffen immers niet alleen de rich
ting van de Indië-politiek, maar ook de sociaal-economische politiek die nood
zakelijkerwijze uit de samenwerking met de PvdA voortvloeide. De KVP deed er 
derhalve verstandig aan enig vuurwerk in de Kamer af te steken ten behoeve 
van enkele groepen, die wellicht gevoelig konden zijn voor de argumenten van 
Welter: een bestuurder van een katholieke middenstandsorganisatie was immers 
in het comité van actie van Welter te vinden. In dit kader paste het ad-hoc- 
meerderheden in de Kamer te zoeken, wat vooral van pas kwam bij de tariefbe- 
palingen in de (bijzondere) belastingwetgeving van de minister van Financiën, 
dr.P.Lieftinck (PvdA), die in de periode 1947-1948 aan de orde kwam.

Als derde, meer politiek-strategisch, argument tegen het PvdA-voorstel 
kan bij de KVP-Tweede Kamerfractie de samenstelling van het volgende kabinet 
een rol hebben gespeeld. De nieuwe structuur van het Koninkrijk ten behoeve 
van de emancipatie van de delen overzee maakte grondwetsherziening onvermijde
lijk. Die structuur was eind 1946 - dank zij het Accoord van Linggadjati en 
de parlementaire afwikkeling daarvan - bekend geworden. Het wapen van de te
genstanders van deze nieuwe structuur - schending van de grondwet - moest uit 
handen worden geslagen. De twee-derde meerderheid die voor grondwetsherziening 
noodzakelijk was zou echter toenadering tot andere partijen, die de Indiê-po- 
litiek van het kabinet-Beel afkeurden, vereisen. Een exclusieve band tussen 
KVP en PvdA zou deze toenadering niet hebben bevorderd. Toen in de zomer van 
1947 officieel bekend werd gemaakt dat het kabinet-Beel niet de volle rit zou 
uitzitten, aangezien tussentijdse verkiezingen met het oog op de tweede lezing 
van de voorgenomen grondwetsherziening zouden worden gehouden, begonnen CHU 
en liberalen bij te draaien tegenover liet kabinet-Beel. Deze groeperingen wis
ten dat een mogelijke verbreding van de kabinetsbasis kon worden gekoppeld 
aan hun medewerking in de grondwetsherziening. Zij kwamen tot overeenstemming 
met de KVP en de PvdA over de tekst van de grondwetsherziening; alleen de
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uitersten in de oppositie - ARP en CPN - bleven hardnekkig het regeringsbeleid 
om uiteenlopende redenen verwerpen. Uitbreiding van de coalitie na de eerstvol
gende verkiezingen in de richting van de CHU en de liberalen was vrijwel onaf
wendbaar, zodat elke poging om de smalle rooms-rode coalitie te continueren 
bij voorbaat reddeloos verloren was.(14) Zoals die coalitieverbreding vanaf de 
eerste aanzetten tot reconstructie van het Koninkrijk in het najaar van 1946 te 
voorzien was, zo was ook te voorzien dat daarin fractieoverleg, zoals door het 
bestuur van de PvdA-Tweede Kamerfractie nog eens was voorgesteld, niet kon pas
sen en door de nieuwe potentiële partners - die nogal bekend stonden om het 
onderstrepen van de individuele verantwoordelijkheid van elk Kamerlid zowel 
binnen de fractie als tegenover de regering - zou worden weggehoond.

Bovengenoemde overwegingen kunnen de doorslag hebben gegeven bij de fractie 
van de KVP in de Tweede Kamer om definitief elke suggestie tot innige samenwer
king tussen de regeringsgezinde fracties af te wijzen. Het kleine briefje van de 
KVP-fractie kan ook als een eerste teken aan de wand worden gezien dat de KVP 
als grootste partij en als middenpartij de politieke gang van zaken in de af
zienbare toekomst zou kunnen gaan bepalen zonder zich daarbij afhankelijk te 
voelen van de aard van de betrekkingen met de PvdA. Het Nieuwe Bestand heeft als 
aanduiding van een bepaald optimisme over het karakter van de samenwerking tus
sen de grootste confessionele partij en de socialisten mogelijk slechts gegolden 
voor de totstandkoming van het rooms-rode kabinet-Beel. Uit die tijd dateert ook 
het oorspronkelijke voorstel van Van der Goes van Naters over de fractiesamenwer
king. Realiteitszin en berekening hebben het daarna kennelijk politiek gewonnen: 
het Nieuwe Bestand was snel versleten; het Nieuwe Realisme deed zijn intrede.
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1. Zie voor de NVB en de onderhandelingen over het stembusaccoord:
Jan Bank, Opkomst en ondergang van de Nederlandse Volks Beweging 
(NVB), Deventer 1978, spec.p.212.216, alsook de brochure van de 
KVP:Samenwerking, 's-Gravenhage 1946, waaraan de citaten over de 
toekomstige verhouding met de PvdA zijn ontleend (p.36).

2. De uitslag van de verkiezingen voor de Tweede Kamer van 17 mei 1946 
luidde (voor 100 zetels):32 KVP, 29 PvdA, 13 ARP,8 CHU,6 PvdV,10 CPN 
en 2 SGP. Voor de kabinetsformatie:F.J.F.M.Duynstee, De kabinetsfor
maties 1946-1965, Deventer 1966, hfdst.I.

3. Zie hiervoor M.van der Goes van Naters, Duynstee en de werkelijkheid, 
in:Socialisme en Democratie 24(1967),p.805-831, alsook de inleiding 
van de Nota Samenwerking fracties KVP en PvdA van mr.C.P.M.Romme,d.d.
18 aug.1946, in doos 58 van het archief-C.P.M.Romme in het Algemeen 
Rijksarchief in Den Haag.

4. Gegevens over het voorstel-Van der Goes van Naters ontleend aan de 
Nota-Romme van 18 aug.1946, a.w..

5. De stukken die in deze en volgende paragraaf worden aangehaald zijn 
te vinden in doos 58 van het archief-Romme. Het hier behandelde 
thema is ten dele in het kort aangesneden in Jan Bank, Katholieken 
en de Indonesische Revolutie, Baarn 1983, p.185. M.van der Goes van 
Naters kan zich deze affaire blijkens zijn:Met en tegen de tijd. Her
inneringen, Amsterdam 1980, niet herinneren, zie hfdst.VII. De daar 
beschreven kwestie rond de onderhandelingen over een gezamenlijk ur
gentieprogram in de eerste helft van 1946 heeft zich in werkelijkheid 
ietwat anders afgespeeld.
Chris van Esterik en Joop van Tijn in hun:Jaap Burger. Een leven lang 
dwars (Amsterdam,1984), p.96-97, stippen eveneens dit thema aan. Zij 
noemen de nota-Romme van augustus 1946 en het voorstel van de PvdA- 
fractie van maart 1947, maar zij schenken geen aandacht aan de achter
gronden van het voorstel-Van der Goes van Naters, van de nota-Romme
- overleg over interpellaties e.d. wel wenselijk - en van de afwij
zing door de KVP-Tweede Keimerfractie van elk georganiseerd overleg met 
de PvDA-fractie van april 1947. Evenmin komt bij deze auteurs aan de 
orde dat in de KVP-fractie over dit thema nogal verschillend werd ge
dacht en dat externe druk (de groep-Welter), alsmede andere overwe
gingen de fractie van de KVP op 4&n lijn zal hebben gebracht.

6. Ontleend aan de oorspronkelijke nota-Romme over de fractiesamenwerking 
van 18 aug.1946. Op 20 aug.1946 is dit stuk in stencilvorm verzonden 
aan de leden van de KVP-fractie in de Tweede Kamer.

7. J.M.Peters aan C.P.M.Romme d.d. 3 okt.1946. Peters, wonende in 
Roosteren (Limburg), was hoofd van een lagere school. W.J.Andriessen 
aan Romme d.d. 7 okt.1946. Andriessen, wonende te Utrecht, bekleedde 
functies in de katholieke vakbeweging. C.G.Matser aan Romme d.d. 23 
aug.1946. Matser werd in het najaar van 1946 benoemd tot burgemeester 
van Arnhem; hij gold als een van de vernieuwers binnen de KVP. J.G. 
Stokman aan Romme d.d. 27 sept.1946. Stokman was directeur geweest 
van de ontwikkelingscentrale van het R.K.Werkliedenverbond en was on
der de oorlog - met instemming van het episcopaat - de drijvende kracht 
geweest achter de herrijzenis van de katholieke politieke partij ;hij gold 
als een van de belangrijkste adviseurs van Romme. De nota Sassen-Van 
Vliet is ongedateerd. E.M.J.A.Sassen, advocaat en oud-lid G.S. van 
Noord-Brabant, had in het gijzelaarskamp Beekvliet o.m. met Van der 
Goes van Naters uitvoerig van gedachten gewisseld over de politieke 
toekomst van Nederland.Zette zich na de oorlog in voor vernieuwing van 
het politieke bestel van Nederland (lid Christofoorgroep;Nederlandse 
Volksbeweging)en concreet voor de omvorming van de katholieke partij
tot gedeconfessionaliseerde middenpartij (dec.1945). In het kabinet- 
Drees-Van Schaik zou hij korte tijd de portefeuille van Overzeese Ge
biedsdelen beheren. F.van Vliet was vethoude’* te Eindhoven en bestuur
der in de katholieke vakbeweging.
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8. Deze stukken, gewisseld tussen PvdA- en KVP-Tweede Kamerfractie, in 
doos 58 van het archief-Romme.

9. Op 24,25 en 26 sept.1947 werd in de Tweede Kamer gediscussieerd over de 
landbouwprijzen naar aanleiding van de interpellatie van ir.A.Vondeling 
(PvdA) over de ernstige ongerustheid in landbouwkringen als gevolg van 
het feit, dat de bedrijfsuitkomsten in vele streken van het land verre 
ten achter bleven bij de verwachtingen ten tijde van het vaststellen 
van de prijzen van de belangrijkste producten. Hoewel deze interpellatie 
was opgezet in overleg met landbouwminister S.Mansholl(PvdA), teneinde 
het verzet in het kabinet tegen nieuwe (kostbare) prijsa 1 spraken te kun
nen breken en de PvdA zich ook te laten profileren als "groene front"- 
partij - traditioneel waren de confessionele partijen hierin sterk - , 
is de vage motie-Vondeling (die aanspoorde tot nader kabinetsberaad 
over de landbouwprijzen) overtroffen door de motie van het KVP-(Groene 
Front)-Kamerlid J.Groen. Diens motie vroeg concreet om verhoging in en
kele sectoren en werd met algemene stemmen aangenomen. Het PvdA- opzetje 
verviel hiermede grotendeels, al heeft Mansholt van de druk van de Kamer 
gebruik gemaakt en was het Groene Front gediend met de gehele actie.

10. M.van der Goes van Naters, De leiding van den staat, Haarlem 1945. Zie 
ook diens Met en tegen de tijd, a.w., p.183-184. Voor de ervaringen van 
Drees met Van der Goes van Naters' streven:het interview van J.Th.J.van 
den Berg met W.Drees sr.:Negentig jaar sociaal-democratie in de herinnering 
van een reformist,in:Socialisme en Democratie 41 (1984) ,p.237-243,spec.24 ') II.

11. C.P.M.Romme, Nieuwe grondwetsartikelen, Een bijdrage tot herstel en ver
nieuwing, Amsterdam 1945, spec.p.56-59.

12. Enige wrevel bij de KVP-fractie in de Tweede Kamer over de politieke 
houding van de PvdA op een aantal punten kan ook wel hebben bestaan
en hebben bijgedragen tot het afwijzen van elke vorm van georganiseerd 
fractieoverleg in coalitieverband. Daarbij moet vooral worden genoemd 
het geringe begrip van de PvdA voor de KVP-wenson inzake een ruimere 
annexatie van Duits grondgebied en/of gebruik van Duitse kolen- en kali- 
mijnen, zoals die in het najaar van 1946 naar voren waren gebracht. De 
KVP kwam geheel alleen te staan tegenover het kabinet, dat in meerder
heid slechts zeer beperkte correcties van de grens met Duitsland bij de 
geallieerde Grote Vier wilde bepleiten. De KVP had daarbij vooral een 
mogelijke ontplooiing van de - veelal katholieke - grensgebieden in 
Overijssel, Gelderland en Limburg voor ogen. Zie mijn opstel:Land in 
zicht,in:Politiek(e) Opstellen (uitgave van het C.P.G.),1982.

1 3 . Het Accoord van Linggadjati (november 1946) werd in de Tweede Kamer 
(december 1946) door KVP, PvdA en CPN aanvaard na "aankleding" bij 
de motie Romme-Van der Goes van Naters (inhoud notulen onderhande
lingen Linggadjati werden bestanddeel Accoord). Deze poging van Romme 
om de onvrede over het Accoord,dat de Republiek Indonesia de facto 
souverein verklaarde in erkele gebieden onder voorwaarde tot medewer
king in Nederlands-Indonesische Unie, bij een deel van de KVP weg te 
nemen - en het Accoord ook mogelijkerwijze acceptabel te maken voor 
een deel van de oppositie ter rechterzijde - is slechts ten dele ge
lukt. Ch.J.I.M.Welter werd de leider van een comité van actie dat 
ronduit Rijkseenheid (en een andere financioe1-economische koers) 
eiste (januari 1947). Hoewel Romme in een persoonlijke correspondentio 
met Welter heeft getracht hem van verdere stappen af te houden en de 
politiële actie (eind juli-begin aug.1947) in Indonesië de wil van de 
regering liet zien de Rijkseenheid-nieuwe-stij1 (Unie en federaal ver
band in Indië) door te zetten is Welter bij de verkiezingen van 1948
- na negatie van het bisschoppelijk vermaan tot het bewaren van een
heid - met een eigen lijst uitgekomen, waarmee 1 zetel werd veroverd.

14. Bij de kabinetsformatie na de verkiezingen van 7 juli 1948 bleek do 
fractie van de PvdA in de Tweede Kamer aanvankelijk voortzcjtting van 
de smalle rooms-rode coalitie te wensen (fase—Beel als kabinetsforma
teur) . Zie voor deze formati.e :Duynstee, Kabinetsformaties a .w. ,hfdst. II.
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